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Introdução 

As aulas práticas podem ajudar no desenvolvimento de conceitos científicos, além de permitir que os estudantes 

aprendam como abordar objetivamente o seu mundo e como desenvolver soluções para problemas complexos 

(LUNETTA, 1991). 

KRASILCHIK (2008) afirma que dentre as modalidades didáticas existentes, tais como aulas expositivas, 

demonstrações, excursões, discussões, aulas práticas e projetos, utilizadas como forma de vivenciar o método científico, 

as aulas práticas e projetos são mais adequadas. Dentre as várias funções das aulas práticas, as principais citadas por ela 

são: despertar e manter o interesse dos alunos; envolver os estudantes em investigações científicas; desenvolver a 

capacidade de resolver problemas; compreender conceitos básicos e desenvolver habilidades. 

É de suma importância salientar que a pesquisa na área da docência é necessária à formação profissional a fim de 

adequar essa formação às expectativas do mercado de trabalho e necessidades no aprendizado, onde o licenciado irá 

atuar e onde ele será não só um formador mais um transformador da realidade vigente. Assim, o desenvolvimento de 

projetos que envolvam conceitos teóricos e aplicação prática dos mesmos surge como excelente oportunidade de aliar a 

teoria à prática e não apenas ficar a mercê de teorias engessadas. 

Piaget apud La Taille (1992) afirma que “a inteligência humana somente se desenvolve no individuo em função de 

interações sociais que são, em geral, demasiadamente negligenciadas.”. 

Diante do exposto foi idealizado o projeto intitulado Oficina de Mecânica Respiratória, o qual teve como objetivo a 

avaliação do aprendizado e da correlação que ele faz com realidades cotidianas do aluno, como o tema transversal - 

primeiros socorros. Considerando a temática comum a grade de disciplina dos alunos do ensino fundamental, o presente 

projeto foi realizado de uma forma objetiva e participativa, permitindo a avaliação das aulas expositivas como sendo 

atraentes ou não.  Assim, alunos da 8ª série da Escola Nossa Senhora de Fátima (ensino fundamental), sob o 

acompanhamento da gestora Rosângela Alves e do professor Dângelo Espíndola (responsável pelas aulas de Ciências) 

vivenciaram a oficina de Mecânica Respiratória.  

Vale salientar a importância da atividade realizada na instituição escolhida, para a sociedade em geral, onde os alunos 

poderão levar o conhecimento trabalhado e praticado em sala de aula para situações do dia-a-dia, podendo assim 

trabalhar os propósitos do ensino de ciências em particular relacionado-os com situações do cotidiano. 

 

Material e métodos 

A atividade foi desenvolvida por Elaine Cristina e Miguel Albuquerque e teve inicio na escola com uma aula teórica 

que foi ministrada nas duas turmas do 8º ano (A e B) da escola Nossa Senhora de Fátima. As aulas foram ministradas 

separadamente por turma, e teve cada uma, a duração de 50 minutos. Depois de ministrada a aula teórica, na semana 

seguinte foi aplicada a oficina de mecânica respiratória com enfoque na prática de primeiros socorros onde os alunos 

simularam a prática com “manequins”. Após a aula prática da oficina os alunos responderam uma ficha onde avaliaram 

aspectos sobre a aula, assimilação e interelação entre os assuntos abordados e a prática cotidiana. 

Foram utilizados; 1 Kit multimídia Fig. 1 (A); 2 Manequins- para prática de primeiros socorros Fig. 1 (B) e 1(C) e 

para avaliação da oficina e análise da aceitação da mesma foram aplicados dois questionários Tabela 1 e Tabela 1.2. Os 

resultados foram observados de acordo com as respostas dos questionários aplicados, as aulas foram divididas em 2 por 

turmas sendo  subdivididas em 1 Pratica e 1 Expositiva. 

  

Resultados e Discussão 

Dentre os 40 alunos que participaram das atividades, 33 afirmaram que a oficina foi ótima e os demais consideraram 

a oficina boa. Na aula expositiva 36 alunos responderam que foi ótima e 4 afirmaram ser boa a aula. No questionário 

onde foi perguntado se eles relacionavam a aula prática com a teórica e qual a opinião pessoal de cada um deles sobre 

as atividades realizadas, os 40 responderam que sim relacionaram as duas aulas e que gostaram muito principalmente 

pelo paralelo do assunto abordado com situações do cotidiano, tabela 1. 
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Diante das respostas das atividades realizadas na escola podemos constatar que os alunos tiveram aproveitamento 

máximo, tanto da oficina quanto da aula teórica e que os mesmos conseguiram fazer a relação entre ambas as aulas. 

Estes dados fortalecem a questão prioritária de se relacionar os dois modelos de aula, visto que a escola já trabalha com 

oficinas, porém não faz uso da correlação com assuntos abordados em sala de aula no período da aplicação da oficina. 

A utilização de recursos próprios para aula expositiva tornou possível a realização de uma aula diferente e sugestiva 

que tinha por objetivo tanto fazer o paralelo com a oficina quanto a sua aplicação e assimilação com situações 

cotidianas. A excelente aceitação e participação dos alunos através de uma avaliação simples evidenciou a importância 

de se ter aulas que dinamizem os conteúdos abordados em sala de aulas utilizando recursos próprios da escola e fazendo 

paralelos com o dia-a-dia, prendendo assim, a atenção dos alunos e trazendo a sua participação eficaz para as aulas. 

Além disso, a aplicação desse projeto pesquisa permitiu tanto ao professor pesquisador quanto ao discente uma 

avaliação mais precisa da assimilação do conteúdo com atividades práticas do dia-a-dia bem como o aproveitamento 

dos recursos na escola e o rendimento em sala de aula dos alunos. Vale salientar que boa parte dos recursos utilizados 

na oficina foi encontrada na própria escola, que conta com um ótimo material de multimídia, e recursos que favorecem 

a realização de atividades simples. A oficina contou com recursos do corpo de bombeiros que cedeu os manequins, a 

parceria abre uma importante questão a respeito de áreas que podem convergir de forma mais enérgica com a escola 

trazendo um conhecimento que associe uma temática comum (primeiros socorros, por exemplo) a conteúdos da 

disciplina abordada. A escola tem um papel fundamental com a cidadania e isso não pode ser visto de forma 

indissociável com agentes importantes que norteiam a formação de um cidadão, esses agentes são encontrados em áreas 

como; defesa, saúde, política, bem-estar, esportes, tecnologia, informação, cidadania, segurança e áreas similares que 

podem ser melhor entendidas se tiverem uma associação contínua com a escola. 
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Tabela1. 2. Questionário Avaliativo. 
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