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DESCRIÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL  

 

O objetivo de um mestrado profissional é o de formar profissionais que 

agreguem valor as suas atividades através da pesquisa desenvolvida durante o período do 

mestrado (OSTERMANN; REZENDE, 2009). O requisito desta modalidade de mestrado 

é a elaboração de um produto educacional em sua área de ensino com o intuito de 

melhorar o ensino em uma área específica das Ciências ou Matemática (MOREIRA; 

NARDI, 2009). O produto educacional é descrito pela CAPES como: “uma sequência 

didática, um aplicativo computacional, um jogo, um vídeo, um conjunto de vídeo-aulas, 

um equipamento, uma exposição etc.” (BRASIL, 2013). 

 

Website Estratégia Genética 

 

O website Estratégia Genética é uma plataforma online direcionada para 

profissionais (professores e outros) que estejam envolvidos com o ensino de Biologia, 

mais precisamente com o ensino de Genética. O layout do website pretende ser simples e 

objetivo, na parte superior da página inicial existe uma navbar, também conhecida como 

barra de navegação (Figura 1), que consiste em botões que dão acesso a textos 

explicativos ou retornam à tela inicial da página. Os botões de acesso são: “Início”, 

“Sobre”, “Parâmetros Curriculares” e “Estratégias metodológicas”. 

 

                          Figura 1 - Barra de navegação do website Estratégia Genética. 

Fonte: http://estrategiagenetica.herokuapp.com/ 



O botão “Início” faz com que o usuário retorne à página inicial. O botão 

“Sobre” explica sobre o website, para qual público é direcionado e sua funcionalidade 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Funcionalidade do botão "Sobre". 

 
Fonte: http://estrategiagenetica.herokuapp.com/ 

 

O botão “Parâmetros Curriculares” descreve os eixos temáticos da Biologia 

de acordo com os PCN e explicita qual o eixo temático seguido pelo website e habilidades 

desenvolvidas (Figura 3).  

 



Figura 3 - Funcionalidade do botão "Parâmetros Curriculares”. 

Fonte: http://estrategiagenetica.herokuapp.com/ 

 

O botão “Estratégias Metodológicas” descreve as modalidades de estratégias 

metodológicas disponíveis no website (Figura 4). 

 

Figura 4 - Funcionalidade do botão "Estratégias Metodológicas”. 

Fonte: http://estrategiagenetica.herokuapp.com/ 

 

Na página inicial o usuário pode escolher entre duas formas de pesquisa: 

Habilidades dos PCN ou por Categoria das estratégias metodológicas. Na primeira forma 



de pesquisa surgem 19 títulos que correspondem as habilidades do PCN do eixo temático 

número 5 “Transmissão da vida, ética e manipulação gênica” (Figura 5). Esta ação se 

justifica devido às inúmeras dificuldades encontradas por professores ao lecionarem o 

conteúdo de Genética, pois cada turma possui suas próprias adversidades e tempo de 

aprendizagem, logo as práticas pedagógicas devem ser adequadas para cenários e 

dificuldades específicas e proporcionar o desenvolvimento de habilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Pesquisa por habilidades dos PCN. 



                  
 

      Fonte: http://estrategiagenetica.herokuapp.com/ 

 

O usuário pode clicar em qualquer uma das 19 habilidades dos PCN de acordo 

com a habilidade que ele espera desenvolver nos seus alunos. Exemplificando, se o 

professor gostaria de desenvolver a habilidade número 3 “Utilizar noções básicas de 

probabilidade para prever resultados de cruzamentos e para resolver problemas 

envolvendo características diversas”. Quando selecionado o método 3 surgem estratégias 

metodológicas que podem ser utilizadas para este fim (Figura 6). Nesse caso surgem 23 

opções de estratégias metodológicas que desenvolvem essa habilidade. 

 



Figura 6 – Estratégias metodológicas referentes à habilidade número 3 dos PCN.  

 
     Fonte: http://estrategiagenetica.herokuapp.com/ 

 

Quando escolhida uma das estratégias metodológicas sugeridas, o usuário é 

direcionado para a estratégia metodológica publicada na revista Genética na Escola, sem 

a necessidade de procurar a edição ou página correta.  Para isso foi usado um aplicativo 

chamado de “Flipsnack” que transforma arquivos em formato PDF em um livro online 

interativo, com a possibilidade de virar as páginas e ampliação do texto (usando a opção 

“Zoom”). Exemplificando, se for selecionada o título “Na trilha do sangue: o jogo dos 

grupos sanguíneos”, surge na tela o título, a categoria de estratégia metodológica e a 

miniatura da página da publicação da revista (Figura 7). 

 

 

 

Figura 7 - Aparência de acesso a cada estratégia metodológica. 



 
Fonte: http://estrategiagenetica.herokuapp.com/ 

  

Para ler de maneira ampliada basta clicar no botão “Acesse o arquivo” ou 

“Fullscream” no aplicativo “Flipsnack” (Figura 8). 

Figura 8 – Ampliação da estratégia metodológica no aplicativo “Flipsnak”. 

Fonte: http://estrategiagenetica.herokuapp.com/ 

 

Na segunda forma de pesquisa, por categoria de estratégia metodológica a 

barra de pesquisa fornece seis categorias de estratégias metodológicas: Jogos; 

Filme/tematização; Simulação; Sistematização; Modelização e Discussão/debate. 

Esclarecendo, se o usuário opta por “Filme/tematização” e clica no botão “Pesquisar” vai 



aparecer, abaixo na tela, três opções de estratégias metodológicas que utilizam filmes para 

o ensino de Genética e quais habilidades dos PCN são trabalhadas em cada uma (Figura 

9). O processo feito é o mesmo para todas as categorias. 

 

             Figura 9 – Pesquisa por “Filme/tematização” na busca por categoria  

 
  Fonte: http://estrategiagenetica.herokuapp.com/ 
 

E por fim existe o questionário de avaliação do website Estratégia Genética. 

O preenchimento não é obrigatório para liberar o acesso e uso do site, ficando a critério 

do usuário a partição e contribuição para a pesquisa. Como evidenciado na figura 1, o 

questionário está destacado na página inicial, além de existir uma aba lembrete no canto 

inferior direito que surge esporadicamente. Para responder ao questionário basta um 

clique no botão “Preencha nossa pesquisa” que automaticamente será direcionado para o 

software de inquéritos e pesquisas “Survio” (Figura 10), onde estão hospedadas vinte 

questões (Apêndice), estas sobre a qualificação da amostragem, uso de estratégias 

metodológicas e usabilidade do website Estratégia Genética.  

 

 

 

 

 

Figura 10 – Página inicial do questionário de avaliação. 



 
         Fonte: https://www.survio.com/survey/d/H9A9R4K0B7G9F1N2F 

 

O website Estratégia Genética é direcionado aos professores, tendo como 

principal objetivo oferecer opções de estratégias metodológicas que se ajustem ao seu 

cotidiano escolar e ao mesmo tempo seja um complemento ao livro didático. 

 


