
 

 

 

 

 
 

A PRÁTICA DO ENSINO

 

RESUMO 

A Bioquímica utiliza-se da abstração e imaginação para conseguir expor os fenômenos que 
ocorrem em nível molecular, sendo difícil representá
instrumentos utilizados no cotidiano escolar, como o quadro
metodologias utilizadas no processo de ensino e aprendizagem precisam ser as mais 
didáticas possíveis, auxiliando na passagem do conteúdo de forma clara e objetiv
educação por métodos lúdicos desenvolve as funções cognitivas e sociais, interiorizando 
conhecimentos e permitindo a interação com os seus semelhantes, além de contribuir para a 
melhoria do ensino e formação crítica do educando. O processo de ensino e
ocorre com a atuação simultânea entre a aplicação do conteúdo e a recepção dos alunos, 
logo fazer uso somente de aulas expositivas e dialogadas não se enquadra como uma 
atividade completa para a passagem de conteúdo, isto porque sabemos que o
mantém sua atenção focada somente nos minutos iniciais da aula, deixando sua mente 
desfocar posteriormente para assuntos diversos. Uma aprendizagem é significativa quando 
esta é relevante para o aluno, tendo o seu conhecimento prévio baseado naquilo
sabe e dar-se-á por meio de explanação e diálogo, atividade escrita, em grupo e lúdica. 
Para alcançar esse objetivo, é preciso que o professor traga para a sala métodos que 
estimulem o discente a aprender, fazendo o uso das tecnologias midiátic
despertar esse interesse em seus alunos. A metodologia aplicada para o desenvolvimento 
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se da abstração e imaginação para conseguir expor os fenômenos que 
ocorrem em nível molecular, sendo difícil representá-los somente com o auxílio
instrumentos utilizados no cotidiano escolar, como o quadro-branco e o retroprojetor. As 
metodologias utilizadas no processo de ensino e aprendizagem precisam ser as mais 
didáticas possíveis, auxiliando na passagem do conteúdo de forma clara e objetiv
educação por métodos lúdicos desenvolve as funções cognitivas e sociais, interiorizando 
conhecimentos e permitindo a interação com os seus semelhantes, além de contribuir para a 
melhoria do ensino e formação crítica do educando. O processo de ensino e
ocorre com a atuação simultânea entre a aplicação do conteúdo e a recepção dos alunos, 
logo fazer uso somente de aulas expositivas e dialogadas não se enquadra como uma 
atividade completa para a passagem de conteúdo, isto porque sabemos que o
mantém sua atenção focada somente nos minutos iniciais da aula, deixando sua mente 
desfocar posteriormente para assuntos diversos. Uma aprendizagem é significativa quando 
esta é relevante para o aluno, tendo o seu conhecimento prévio baseado naquilo

á por meio de explanação e diálogo, atividade escrita, em grupo e lúdica. 
Para alcançar esse objetivo, é preciso que o professor traga para a sala métodos que 
estimulem o discente a aprender, fazendo o uso das tecnologias midiáticas a seu favor para 
despertar esse interesse em seus alunos. A metodologia aplicada para o desenvolvimento 
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se da abstração e imaginação para conseguir expor os fenômenos que 
los somente com o auxílio dos 

branco e o retroprojetor. As 
metodologias utilizadas no processo de ensino e aprendizagem precisam ser as mais 
didáticas possíveis, auxiliando na passagem do conteúdo de forma clara e objetiva. A 
educação por métodos lúdicos desenvolve as funções cognitivas e sociais, interiorizando 
conhecimentos e permitindo a interação com os seus semelhantes, além de contribuir para a 
melhoria do ensino e formação crítica do educando. O processo de ensino e aprendizagem 
ocorre com a atuação simultânea entre a aplicação do conteúdo e a recepção dos alunos, 
logo fazer uso somente de aulas expositivas e dialogadas não se enquadra como uma 
atividade completa para a passagem de conteúdo, isto porque sabemos que o aluno 
mantém sua atenção focada somente nos minutos iniciais da aula, deixando sua mente 
desfocar posteriormente para assuntos diversos. Uma aprendizagem é significativa quando 
esta é relevante para o aluno, tendo o seu conhecimento prévio baseado naquilo que ele já 

á por meio de explanação e diálogo, atividade escrita, em grupo e lúdica. 
Para alcançar esse objetivo, é preciso que o professor traga para a sala métodos que 

as a seu favor para 
despertar esse interesse em seus alunos. A metodologia aplicada para o desenvolvimento 
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Anais do 1º Congresso 

 

deste trabalho evidencia uma proposta lúdica que aborda criativamente o conteúdo de 
bioquímica, lecionando a disciplina através do uso do aplicativo 
através de um estudo que objetivou a implantação de uma nova ferramenta para lecionar a 
disciplina. Esse aplicativo nos permite discutir a importância e aplicação da Bioquímica, 
trabalhando de forma didática como ocorre a formaçã
as funções e as classificações dos lipídios, proteínas e ácidos nucléicos, bem como trazer 
algumas curiosidades sobre as estruturas moleculares e os componentes celulares. Ao ser 
trabalhado em sala de aula com os alunos
Açailândia, o aplicativo foi utilizado como aporte teórico para os alunos durante um momento 
de atividade prática, onde determinou
realizando questionamentos v
pontuadas e foi dada a premiação ao grupo vencedor. Durante o desenvolvimento dessa 
atividade, o docente foi capaz de analisar quais foram os assuntos que os alunos tiveram 
maior dificuldade e, mediante i
auxiliassem os alunos no processo de aprendizagem. A partir desses momentos de 
construção do conhecimento, pretendeu
conceitos importantes da Bioquímica
visto que os assuntos desta disciplina se tornam complexos à medida que adentra
estudos voltados para os processos químicos que ocorrem dentro nos organismos vivos.
 

Palavras-chave: Bioquímica; Ensino; Ludicidade.

 

 

º Congresso Nacional online de Estudos Científicos

deste trabalho evidencia uma proposta lúdica que aborda criativamente o conteúdo de 
bioquímica, lecionando a disciplina através do uso do aplicativo BQB Tech, criado pela UFG, 
através de um estudo que objetivou a implantação de uma nova ferramenta para lecionar a 
disciplina. Esse aplicativo nos permite discutir a importância e aplicação da Bioquímica, 
trabalhando de forma didática como ocorre a formação dos carboidratos, além de designar 
as funções e as classificações dos lipídios, proteínas e ácidos nucléicos, bem como trazer 
algumas curiosidades sobre as estruturas moleculares e os componentes celulares. Ao ser 
trabalhado em sala de aula com os alunos do 3º ano do Ensino Médio do IFMA campus 
Açailândia, o aplicativo foi utilizado como aporte teórico para os alunos durante um momento 
de atividade prática, onde determinou-se as regras do jogo, dividindo os alunos por grupos e 
realizando questionamentos voltados para o assunto estudado. As respostas foram 
pontuadas e foi dada a premiação ao grupo vencedor. Durante o desenvolvimento dessa 
atividade, o docente foi capaz de analisar quais foram os assuntos que os alunos tiveram 
maior dificuldade e, mediante isso, fez-se um novo planejamento envolvendo práticas que 
auxiliassem os alunos no processo de aprendizagem. A partir desses momentos de 
construção do conhecimento, pretendeu-se que o alunado fosse capaz de compreender os 
conceitos importantes da Bioquímica e reconhecer as suas aplicações em seu cotidiano, 
visto que os assuntos desta disciplina se tornam complexos à medida que adentra
estudos voltados para os processos químicos que ocorrem dentro nos organismos vivos.
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deste trabalho evidencia uma proposta lúdica que aborda criativamente o conteúdo de 
BQB Tech, criado pela UFG, 

através de um estudo que objetivou a implantação de uma nova ferramenta para lecionar a 
disciplina. Esse aplicativo nos permite discutir a importância e aplicação da Bioquímica, 

o dos carboidratos, além de designar 
as funções e as classificações dos lipídios, proteínas e ácidos nucléicos, bem como trazer 
algumas curiosidades sobre as estruturas moleculares e os componentes celulares. Ao ser 

do 3º ano do Ensino Médio do IFMA campus 
Açailândia, o aplicativo foi utilizado como aporte teórico para os alunos durante um momento 

se as regras do jogo, dividindo os alunos por grupos e 
oltados para o assunto estudado. As respostas foram 

pontuadas e foi dada a premiação ao grupo vencedor. Durante o desenvolvimento dessa 
atividade, o docente foi capaz de analisar quais foram os assuntos que os alunos tiveram 

se um novo planejamento envolvendo práticas que 
auxiliassem os alunos no processo de aprendizagem. A partir desses momentos de 

se que o alunado fosse capaz de compreender os 
e reconhecer as suas aplicações em seu cotidiano, 

visto que os assuntos desta disciplina se tornam complexos à medida que adentra-se nos 
estudos voltados para os processos químicos que ocorrem dentro nos organismos vivos. 


