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RESUMO 

Introdução: A nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) instituir visões desafiadoras 
para o ensino de biologia com sua inclusão na área de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias, assim, trazendo novas significa
base nisso, é necessário busca estratégias de aprendizagem que propiciem entendimento 
do fenômeno da vida e sua complexidade, desse modo, possam também estimular o aluno 
para construção dos alicerces de conhecime
pesquisa buscar estratégias de aprendizagem em trabalhos publicados que se articulem 
com as propostas da BNCC atual, e também visa apresentar uma proposta didática como 
estratégia de aprendizagem para ensino de bi
O estudo desenvolveu-se a partir da análise documental da BNCC Ensino Médio, 
Orientações Curriculares para o Ensino Médio, Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio e de pesquisa bibliográfica em artigos 
Para tratamento de dados foi utilizado abordagem qualitativa, em virtude disso, considerou
se a proposta pedagógica, metodologia aplicada e dinâmica de sala de aula. 
partir da pesquisa foi possível encon
encaixaram nos eixos temáticos: Vida e Evolução e Terra e Universo. A análise de dados 
mostrou que as estratégias de aprendizagem presente na literatura podem ser usadas em 
conformidade com BNCC atual, assim
dentro da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do Ensino Médio. Nessa 
premissa, com enfoque nas literaturas estudadas adaptou
através recurso didático: quiz digita
associação de imagens e conceitos para ser aplicado no ensino médio. 
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A nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) instituir visões desafiadoras 
para o ensino de biologia com sua inclusão na área de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias, assim, trazendo novas significações e reflexão para prática educativa. Com 
base nisso, é necessário busca estratégias de aprendizagem que propiciem entendimento 
do fenômeno da vida e sua complexidade, desse modo, possam também estimular o aluno 
para construção dos alicerces de conhecimentos científicos. Objetivo:
pesquisa buscar estratégias de aprendizagem em trabalhos publicados que se articulem 
com as propostas da BNCC atual, e também visa apresentar uma proposta didática como 
estratégia de aprendizagem para ensino de biologia no ensino médio. Material e métodos:

se a partir da análise documental da BNCC Ensino Médio, 
Orientações Curriculares para o Ensino Médio, Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio e de pesquisa bibliográfica em artigos disponibilizados no Google Acadêmico.  
Para tratamento de dados foi utilizado abordagem qualitativa, em virtude disso, considerou
se a proposta pedagógica, metodologia aplicada e dinâmica de sala de aula. 
partir da pesquisa foi possível encontrar diversas estratégias didáticos, as quais se 
encaixaram nos eixos temáticos: Vida e Evolução e Terra e Universo. A análise de dados 
mostrou que as estratégias de aprendizagem presente na literatura podem ser usadas em 
conformidade com BNCC atual, assim, atendendo especificamente competência dois e três 
dentro da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do Ensino Médio. Nessa 
premissa, com enfoque nas literaturas estudadas adaptou-se estratégia de aprendizagem 
através recurso didático: quiz digital com temática parasitoses intestinais (Power point) com 
associação de imagens e conceitos para ser aplicado no ensino médio. 
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A nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) instituir visões desafiadoras 
para o ensino de biologia com sua inclusão na área de Ciências da Natureza e suas 
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Portanto, o estudo demonstrou-se significativo para construção do conhecimento, 
tendo em vista que as estratégias de aprendizagem para ensino de biologia encontradas 
nos artigos articulam com BNCC vigente. É um tema que precisa ser discutido e 
questionado no processo de ensino-aprendizagem pelos professores. 
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