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RESUMO 

A paleontologia é a ciência que estuda os organismos que habitaram a Terra ao longo do 
tempo, cujas marcas das atividades encontram
estudo desses organismos é usado para a compreensão e estudo da Terra, permitindo 
reconhecer a evolução dos seres vivos. A eletiva Mundo Perdido permitiu ao aluno se 
aprofundar nos conhecimentos sobre estrutura geológica da Terra, processos de Evolução e 
Fossilização. Além disso, permitiu conhecer a Paleontologia no Maranhão que é basta
significante, porém pouco divulgada pela mídia. Também, conhecer profissões (geólogo e 
paleontólogo) pouco conhecidas, mas de extrema importância, ampliando o leque de opções 
para o estudante que tenha em seu projeto de vida, prosseguir nos estudos des
objetivos da eletiva foram conhecer e desenvolver as habilidades científicas referentes as 
profissões geólogo e paleontólogo promovendo o conhecimento sobre o funcionamento da 
ciência como um todo, desenvolvendo o pensamento crítico
processos evolutivos que levaram a diversidade atual dos seres vivos. As eletivas levam em 
conta a multidisciplinaridade na construção de sua ementa e esta estava vinculada 
principalmente a duas disciplinas: Biologia e Geografia. Elas t
alunos conforme afinidade com o professor e o tema de cada uma. Primeiramente é 
realizado um evento chamado Feirão das Eletivas, em que os professores de cada eletiva 
montam stands com cartazes ou se caracterizam com o tema para 
alunos e depois são abertas as inscrições em que cada aluno escolhe a eletiva que mais lhe 
agradou. A disciplina desenvolveu
aulas expositivas- dialogadas, exibição de filmes de cine
que o aluno pudesse observar as falhas científicas no filme; houve visita ao Museu de 
História Natural e Arqueologia do Maranhão para apresentar as peças encontradas em 
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A paleontologia é a ciência que estuda os organismos que habitaram a Terra ao longo do 
tempo, cujas marcas das atividades encontram- se preservadas em rochas sedimentares. O 
estudo desses organismos é usado para a compreensão e estudo da Terra, permitindo 
reconhecer a evolução dos seres vivos. A eletiva Mundo Perdido permitiu ao aluno se 
aprofundar nos conhecimentos sobre estrutura geológica da Terra, processos de Evolução e 
Fossilização. Além disso, permitiu conhecer a Paleontologia no Maranhão que é basta
significante, porém pouco divulgada pela mídia. Também, conhecer profissões (geólogo e 
paleontólogo) pouco conhecidas, mas de extrema importância, ampliando o leque de opções 
para o estudante que tenha em seu projeto de vida, prosseguir nos estudos des
objetivos da eletiva foram conhecer e desenvolver as habilidades científicas referentes as 
profissões geólogo e paleontólogo promovendo o conhecimento sobre o funcionamento da 
ciência como um todo, desenvolvendo o pensamento crítico- científico e compreendendo os 
processos evolutivos que levaram a diversidade atual dos seres vivos. As eletivas levam em 
conta a multidisciplinaridade na construção de sua ementa e esta estava vinculada 
principalmente a duas disciplinas: Biologia e Geografia. Elas também são escolhidas pelos 
alunos conforme afinidade com o professor e o tema de cada uma. Primeiramente é 
realizado um evento chamado Feirão das Eletivas, em que os professores de cada eletiva 
montam stands com cartazes ou se caracterizam com o tema para chamar a atenção dos 
alunos e depois são abertas as inscrições em que cada aluno escolhe a eletiva que mais lhe 
agradou. A disciplina desenvolveu-se em uma carga horária de 40h em dois bimestres com 

dialogadas, exibição de filmes de cinema com o tema paleontologia para 
que o aluno pudesse observar as falhas científicas no filme; houve visita ao Museu de 
História Natural e Arqueologia do Maranhão para apresentar as peças encontradas em 
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A paleontologia é a ciência que estuda os organismos que habitaram a Terra ao longo do 
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estudo desses organismos é usado para a compreensão e estudo da Terra, permitindo 
reconhecer a evolução dos seres vivos. A eletiva Mundo Perdido permitiu ao aluno se 
aprofundar nos conhecimentos sobre estrutura geológica da Terra, processos de Evolução e 
Fossilização. Além disso, permitiu conhecer a Paleontologia no Maranhão que é bastante 
significante, porém pouco divulgada pela mídia. Também, conhecer profissões (geólogo e 
paleontólogo) pouco conhecidas, mas de extrema importância, ampliando o leque de opções 
para o estudante que tenha em seu projeto de vida, prosseguir nos estudos dessa área. Os 
objetivos da eletiva foram conhecer e desenvolver as habilidades científicas referentes as 
profissões geólogo e paleontólogo promovendo o conhecimento sobre o funcionamento da 
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Anais do 1º Congresso 

 

nosso estado natal e discutir um pouso sobre a importâ
para a História Natural do nosso planeta. O conteúdo programático abordava a cronologia 
da Terra e os tipos de rochas, a Evolução e seus processos de especiação, um pouco sobre 
filogenética, as grandes extinções e a era do
História da Paleontologia no Maranhão. Ao final da disciplina é necessário apresentar um 
produto final que tenha sido produzido pelos alunos ao longo da eletiva. De acordo com as 
aulas, os alunos iam produzindo 
papelão, icnofósseis moldados em argila, maquetes que simulavam a fauna e flora da época 
e cartazes com alguns conceitos base da paleontologia. No dia da culminância da eletiva, os 
alunos apresentaram seus materiais para os colegas das outras eletivas tendo a 
oportunidade de colocar o conhecimento adquirido na disciplina em prática. A disciplina 
eletiva Mundo perdido teve bastante aceitação entre os alunos por ter como tema central a 
origem e evolução dos dinossauros, o que desperta bastante curiosidade.  
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para a História Natural do nosso planeta. O conteúdo programático abordava a cronologia 
da Terra e os tipos de rochas, a Evolução e seus processos de especiação, um pouco sobre 
filogenética, as grandes extinções e a era dos dinossauros, processos de fossilização e a 
História da Paleontologia no Maranhão. Ao final da disciplina é necessário apresentar um 
produto final que tenha sido produzido pelos alunos ao longo da eletiva. De acordo com as 
aulas, os alunos iam produzindo materiais didáticos, como: esqueleto de dinossauro de 
papelão, icnofósseis moldados em argila, maquetes que simulavam a fauna e flora da época 
e cartazes com alguns conceitos base da paleontologia. No dia da culminância da eletiva, os 
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