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Introdução

   A escola tem a responsabilidade de formar cidadãos 
conscientes, críticos e ativos na sociedade. Assim 
sendo apresenta-se como um dos principais pilares,
tendo com objetivos principais ensinar a ler, escrever, 
somar, dividir, interpretar e outros.
 Pode também produzir conhecimentos que não se 
encontram nos parâmetros escolares ou nas grades 
curriculares. Nesse sentido, a escola pode abrir suas 
portas para entidades como grupos ambientais, 
organizações não-governamentais, universidades e 
órgãos públicos [1]. 
   A mudança no modo de trabalhar com a informação, 
passa a ser objeto de trabalho do aluno, que as analisam 
e discutem, tendo em vista apossarem-se delas de tal 
maneira que possam ser utilizadas como recursos ou 
instrumentos de compreensão da realidade e de 
resolução de seus problemas. O trabalho escolar com a 
informação nesta dimensão, portanto, ultrapassa a mera 
acumulação de informações por parte de alunos, tendo 
por meta principal fazer da informação um instrumento 
de conhecimento do aluno [2].
   Estas são características básicas que se podem reunir 
em dois conceitos: participação e ação reflexiva. 
Implica que os alunos vão se treinando mentalmente, 
através de sua participação, para descrever e explicar 
sua realidade, para perceber a realidade através de 
pontos de vista e emergência de novos aspectos [3].   
   O ponto de partida é, sempre, a conversa, no qual 
alguns alunos encontrarão umas dessas histórias que 
lhes terá agradado, ou uma cena que terão visto [4]
   A atual legislação brasileira para educação orienta as 
escolas no sentido de formar cidadãos. A Lei no

9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) e os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) valorizam a aprendizagem, a 
capacidade de construção do saber e crítica do 
educando, fazendo com que os conteúdos de ensino 
deixem de ter importância em si mesma. O modelo 
disciplinarista que norteia as licenciaturas do ensino 
superior deve ser reestruturado para que as 
competências sejam mais valorizadas que as 

disciplinas, que a transdisciplinaridade e os conteúdos 
transversais possam ser trabalhados pelo licenciando, só 
assim sua prática pedagógica poderá estar em acordo com 
sua formação [5]. 
   Este projeto, em andamento, tem como objetivo levar 
conhecimentos importantes para os alunos, que na maioria 
das vezes não são abordados em sala de aula, com a 
finalidade de esclarecer e informar sobre guarda 
responsável e zoonoses.

Material e métodos

   Este trabalho faz parte do projeto de extensão, em 
andamento, nos quais realizamos palestras em três escolas 
do Grande Recife, no turno da manhã, onde foram 
abordados alunos de 5ª a 8ª série. Estas palestras 
motivaram os alunos, que participaram com perguntas, 
história do seu cotidiano que envolvia os temas, ou seja, 
uma atividade muito proveitosa para estes e as participantes 
do projeto. 

As atividades eram  apresentadas por três alunas do 10º 
Período de Medicina Veterinária da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco. Onde abordaram temas como: 
controle populacional, direito dos animais, zoonoses, bem 
estar animal.

A apresentação era feita com uso do Microsoft Power 
Point, desenvolvidas pelas alunas envolvidas no projeto. 
Após a palestra era apresentado um vídeo educativo sobre 
o assunto abordado. Os alunos receberam ainda folders 
sobre a temática.

Ao final era realizada uma avaliação, onde era feita 
através de questionário desenvolvido pelas alunas e 
respondido pelos alunos.

Resultados e discussão

   Esta estratégia de ensino despertou a curiosidade e o 
interesse da maioria dos alunos pelas aulas de ciências. A 
palestra e o vídeo foi motivante para eles. A curiosidade e 
satisfação dos alunos diante das palestras ficaram evidentes 



com os comentários e perguntas realizadas em sala. 
Durante a apresentação os alunos foram orientados 
quanto à temática que expostas durante as palestras.
   Os alunos nos papéis de aprendizes e avaliadores 
questionaram as apresentações. Estes questionamentos 
foram de diferentes ordens, como: dúvidas quanto à 
compreensão dos conteúdos, e também elogios e 
referências positivas quando se sentiam estimulados a 
isso. Este elevado grau de envolvimento dos alunos 
deixou claro que a estratégia adotada estava sendo 
capaz de despertar o interesse deles e mantê-los atentos 
durante as explicações.
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