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SOBRE A ATIVIDADE 
Introdução: Foi ministrada por discentes de licenciatura em       

Ciências Biológicas uma aula de fisiologia e aplicada        
em turmas de técnico em agropecuária integrado ao        
ensino médio do IFSULDEMINAS - Campus      
Muzambinho. Utilizando elementos de uma     
metodologia ativa, foi aplicada uma aula expositiva       
abordando o conteúdo de sistema reprodutor      
masculino e feminino. Por se tratar de um tema         
crítico, foi desenvolvida uma dinâmica na qual foi        
realizada uma representação por meio da mímica       
com base em palavras relacionadas ao conteúdo 
Na visão de Freire (1996), quanto às metodologias        
ativas, novos conhecimentos e experiências     
proporcionam a construção do conhecimento que      
determina a capacidade de aprender e, ainda, de        
vencer desafios e resolver problemas. 
De acordo com Oliveira (2009), no jogo educacional,        
há algo que o jogador procura atingir e, nessa         
procura, ocorre o despertar do interesse que chama        
a atenção de quem dele participa, fazendo aflorar        
habilidades que muitas vezes estão escondidas, que       
leva o indivíduo a encontrar soluções aos diferentes        
problemas que encontram em diferentes situações      
durante o desenvolver de sua existência.  

 



 

 
Objetivo: Motivar os alunos utilizando outras metodologias de       

ensino; 
Aumentar a compreensão e fixação do assunto a        
partir de técnicas lúdicas; 
Ministrar uma aula sobre sistema reprodutor,      
esclarecer qualquer dúvida que os alunos      
apresentem sobre o tema abordado; 
Aplicar uma dinâmica de mímica e promover       
interação entre os alunos e entre professor-aluno. 
 

Regras e/ou  
Procedimentos: 

A dinâmica pode ser efetuada da seguinte maneira:        
Os alunos devem ser divididos em dois grupos,        
nomeando-os com letras (por exemplo: grupo A e B).         
Um dos grupos receberá folhas de sulfites cortadas        
em proporções pequenas, suficientes para escrever      
10 palavras relativas ao tema abordado, que serão        
destinadas ao outro grupo. O mesmo deverá ser feito         
para o outro grupo. Para iniciar a atividade, um         
representante de cada grupo escolhe uma das       
palavras escritas e terá que representar essa palavra        
a partir de mímicas para o seu grupo. Quando todas          
as palavras forem representadas pelos grupos, é       
contabilizado o número de acertos de cada grupo. E         
o vencedor é o grupo com mais acertos. 
 

Aplicabilidade: A dinâmica é de baixo custo e pode ser aplicada em           
qualquer nível de ensino, além de que esta        
metodologia pode ser utilizada em diversos      
assuntos.  
 

Pós-Atividade: Espera-se a atuação e interação dos alunos. Essa        
forma diferenciada de ministrar a aula, interagindo a        
forma expositiva e prática, colabora para uma maior        
aproximação professor-aluno, além de atenuar a      
tensão causada pela matéria que foi apresentada na        
aula.  
Seria possível aplicar uma avaliação a partir do        
conteúdo e dinâmica ministrada. 
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FIGURA 1: Pibidianos ministrando a aula expositiva sobre sistema         
reprodutor. 

 



 

  
FIGURA 2: As equipes se preparando para a dinâmica de mímica. 
 
 
 

 


