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RESUMO
Os avanços tecnológicos possibilitaram o desenvolvimento de objetos de tecnologias digitais
com finalidade educacional, como facilitadores do processo de ensino-aprendizagem. Os
diversos softwares disponíveis com ferramentas de criação, tutoria e gestão de atividades
podem ser usados para diversas finalidades, como criação dos conteúdos de aprendizagem,
disponibilização de conteúdos em plataforma e criação e acompanhamento de atividades online.
Este trabalho teve como objetivo a construção de um Objeto Digital de Aprendizagem (ODA)
por meio do uso de um software de autoria, o Visual Class®. Pretendeu-se disponibilizar um
ODA que promovesse, nos estudantes, a compreensão dos processos de obtenção de energia
realizados pelos seres vivos. Foi proposta, então, uma Sequência Didática Investigativa (SDI)
para a aplicação do ODA. Optou-se pelo Visual Class® devido à sua usabilidade e à sua fácil
criação, não requerendo conhecimentos de linguagem de programação. Para a criação do ODA,
foi feita a parte gráfica das telas utilizando o PowerPoint. Essas telas foram depois inseridas no
Visual Class®, utilizando os recursos necessários disponíveis no software. Para a aplicação do
ODA na prática pedagógica, foi proposta uma SDI, a fim de oportunizar aos discentes a
construção de conhecimentos acerca dos processos de obtenção de energia pelos seres vivos.
Sugerimos iniciar com uma aula dialogada, para a exposição do tema, e fazer uma avaliação
diagnóstica dos estudantes, de modo a possibilitar a problematização do assunto, relacionandoo com a realidade local e o cotidiano dos discentes e, assim, motivando-os. A seguir, pode ser
solicitado que os estudantes elaborem as hipóteses, façam as pesquisas, analisem os dados e
apresentem os resultados e a conclusão. Para avaliar o processo de ensino-aprendizagem, o
docente e os discentes poderão discutir os aspectos positivos e negativos e sugerir melhorias
para a SDI aplicada. Espera-se que este ODA, construído e aplicado por meio de uma
abordagem investigativa, possa contribuir para o ensino-aprendizagem, facilitando a
compreensão dos processos de obtenção de energia realizados pelos seres vivos,
potencializando o processo de ensino-aprendizagem e motivando os estudantes para a
construção do conhecimento.
Palavras-chave: Softwares. Visual Class®. Energia. Ensino-aprendizagem.

ABSTRACT
Technological advances have enabled the development of digital technology objects for
educational purposes, as facilitators of the teaching and learning processes. A lot of software
available with tools for creating, tutoring and managing activities can be used for many
purposes, such as creating learning content, providing content to a platform and creating and
monitoring online activities. This work aimed to build a Digital Learning Object (DLO) through
the use of authoring software – Visual Class®. The objective was to provide an DLO that would
promote, in students, the understanding of the processes for obtaining energy carried out by
living organisms. An Investigative Didactic Sequence (IDS) was then proposed for the
application of the DLO. Visual Class® was chosen due to its usability and its easy creation,
without requiring knowledge of programming language. For the creation of the DLO, the
graphic part of the screens was made using PowerPoint. These screens were then inserted into
Visual Class®, using the necessary resources available in the software. For the application of
DLO in the pedagogical practice, an IDS was proposed in order to provide students with the
opportunity to build knowledge about the processes of obtaining energy by living beings. We
suggest starting with a dialogued class, to present the theme, and making a diagnostic evaluation
of the students, in order to enable the problematization of the subject, relating it to the local
reality and the students’ daily lives, therefore motivating them. After that, students may be
asked to elaborate hypotheses, to do research, to analyze data and to present the results and the
conclusion. To assess the teaching and learning processes, the teacher and students may discuss
the positive and negative aspects and suggest improvements for the applied IDS. It is expected
that this DLO, built and applied through an investigative approach, contribute to the teaching
and learning, enabling the understanding of the processes of obtaining energy carried out by
living beings, enhancing the teaching and learning processes and motivating students for the
construction of knowledge.
Keywords: Software. Visual Class®. Energy. Teaching and learning.
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1 INTRODUÇÃO

Desde que começou a construir instrumentos diversos, como a pedra lascada e a roda,
o ser humano iniciou uma corrida tecnológica para a fabricação de objetos que o auxiliassem
em seu cotidiano. Essa corrida levou a grandes avanços tecnológicos, como os que surgiram a
partir da Revolução Industrial, no séc. XIX. Várias foram as invenções propostas com os
intuitos de produzir mais com menos custos, ajudar na Contabilidade dos negócios, facilitar o
acesso aos mais diversos lugares, melhorar o escoamento das mercadorias e possibilitar a
comunicação (HOSOUME, 2006). Esses avanços tecnológicos possibilitaram também o
desenvolvimento de objetos de tecnologias digitais com finalidade educacional, como
facilitadores do processo de ensino-aprendizagem (MORAES; RODRIGUES; GUELPELI,
2005). Os diversos softwares disponíveis com ferramentas de criação, tutoria e gestão de
atividades podem ser usados para diversas finalidades, como a produção de conteúdos de
aprendizagem, a disponibilização de conteúdos em plataformas e a criação e o
acompanhamento de atividades online (ORTEGA, 2014).
Apesar de esses avanços tecnológicos trazerem grandes benefícios, solucionarem
problemas e proporcionarem comodidade para a humanidade, eles representam também alguns
desafios e problemas inesperados (RIBEIRO, 2004; PAIS, 2005). Quanto mais tecnologias
temos, maiores são os desafios para o uso adequado delas, especialmente quando se trata do
processo de ensino-aprendizagem. Eis que surge então a pergunta: um correto uso didático dos
recursos tecnológicos aplicados ao ensino dos processos de obtenção de energia pelos seres
vivos pode contribuir para o aprendizado dos estudantes sobre tais processos? O desafio
proposto reporta-se, portanto, ao domínio das novas tecnologias. Sendo o espaço escolar um
lugar adequado para discussões, trocas de conhecimentos e aprendizados sobre essas novas
ferramentas, paralelamente a uma utilização de tais recursos nos afazeres administrativos e
pedagógicos, cabe aos responsáveis e demais envolvidos com a educação do país criar meios
para que a inclusão tecnológica ocorra. Diante disso, levantou-se a seguinte hipótese: a
produção de um Objeto Digital de Aprendizagem (ODA) no software de autoria Visual Class®
e a sua posterior disponibilização para o ensino-aprendizagem dos processos de obtenção de
energia pelos seres vivos, por meio de um ensino investigativo, pode facilitar a compreensão
desses processos por parte dos discentes (VALENTE, 2008).
Na educação escolar, as tecnologias digitais são aquelas que envolvem a comunicação,
o entretenimento, a música, os cálculos matemáticos e as mais variadas formas de
representações, como a fotografia digital, o vídeo e o cinema digital (RIBEIRO, 2004). Tais
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tecnologias são temas de discussões nos mais variados setores da sociedade. Na educação, não
poderia ser diferente – trata-se atualmente de um recurso omnipresente na vida em sociedade,
com um uso cada vez mais globalizado. É por meio dessas tecnologias que o mundo está
interligado e vem desenvolvendo as mais variadas atividades. Conforme afirma Tajra (2002),

Navegar, pesquisar, bater papo, enviar e-mails, participar de listas de discussão, baixar
programas, jogar com pessoas de diferentes localidades, enviar cartões, ouvir músicas,
assistir a trailers dos filmes em lançamento, fazer compras, visitar museus, parques,
livrarias, ler jornais e revistas e participar de cursos e concursos com pessoas de
diferentes locais, mesmo que sejam desconhecidos. (TAJRA, 2002, p. 15).

A escola não pode ficar à margem dessas indispensáveis tecnologias, ou usá-las apenas
em seus trabalhos burocráticos. Deve, assim, utilizá-las também para desenvolver os trabalhos
pedagógicos, capacitando os docentes e os discentes para a utilização das mais variadas
ferramentas para a construção do conhecimento, integrando-as ao currículo das diversas
disciplinas (PACHANE, 2008). Nesse contexto, o desenvolvimento de um trabalho
interdisciplinar, integrando as tecnologias digitais ao currículo, é uma das estratégias que
podem contribuir para a melhoria na qualidade da educação brasileira (ALMEIDA; PRADO,
2008).
Existem várias pesquisas científicas acerca do uso das tecnologias digitais na
educação. No entanto, ainda há muito o que se estudar para se saber, de fato, como explorar
essas novas ferramentas. Pais (2005) relata que, no plano didático, o uso da informática
contribui para a aprendizagem, mas representa também diferentes desafios e envolve a
necessidade de rever princípios, conteúdos e metodologias, de modo a encontrar práticas
compatíveis com a potência dos instrumentos digitais. Portanto,

Sejam quais forem os aspectos preponderantes que dificultaram a integração entre
tecnologias e currículo, hoje são inegáveis as potencialidades do uso educativo de
tecnologias. Mas, este uso traz contribuições significativas à aprendizagem quando
acontece integrado a um projeto curricular com clareza da intencionalidade
pedagógica voltada ao desenvolvimento da capacidade de pensar e aprender com
tecnologias. (ALMEIDA; PRADO, 2008, p. 183).

Diversas são as tecnologias digitais existentes para as mais diversas áreas do
conhecimento, com diferentes formas de utilização no processo de ensino-aprendizagem. Como
exemplos, entre outros, podem ser citadas as palavras-cruzadas, os caça-palavras, as enquetes,
os exercícios de múltipla escolha, as respostas curtas e as animações para demonstrar ou simular
determinados fenômenos. Entre os mais variados softwares disponíveis que fornecem
ferramentas de criação e que podem ser utilizados em atividades escolares, encontra-se o Visual
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Class®. Trata-se de um software brasileiro, desenvolvido por Celso Tatizana em 1995 e
homologado pelo Ministério da Educação (MEC) no “Guia de Tecnologias Educacionais”.
Sendo um programa pago, o seu instalador está disponível em mídias magnéticas, como CDs,
DVDs, pen drives ou por meio de download em link fornecido pelo fabricante, a Caltech
Informática Ltda. O Visual Class® FX NE pode ser instalado nos sistemas operativos Windows
XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10 (TATIZANA, 2002).
Os softwares de autoria, dos quais o Visual Class® é um exemplo, destacam-se por
dispensar conhecimentos sobre programação. Eles contam com vários recursos didáticos de
fácil utilização e apresentam diferentes aplicações, permitindo novas formas de criar e aprender.
Devido a essas características, esse tipo de software têm sido largamente usado nos trabalhos
educacionais em universidades, escolas técnicas, prefeituras e núcleos de tecnologia
educacionais. Conforme afirma Batista (2012), devido ao fato de o Visual Class® constar no
“Guia de Tecnologias” do MEC, é aprovado como sendo uma importante ferramenta
pedagógica que auxilia no processo de ensino-aprendizagem, promovendo, com isso, a
melhoria na qualidade de ensino nas escolas de Educação Básica.
Como exemplo do uso dessa ferramenta, pode ser citada a utilização do Visual Class®
por alunos participantes do Programa Mais Educação no Colégio Estadual Professor Malvino
de Oliveira, na cidade de Porecatu, Paraná. Esse trabalho promoveu o uso das Tecnologias de
Comunicação e Informação (TICs) nas atividades escolares como possibilidade para uma
aprendizagem mais significativa, atrativa e prazerosa. O recurso se mostrou ser uma boa
estratégia para reduzir a repetência, a evasão e a desmotivação de alunos e professores
(ORTEGA, 2014).
Kasim e Silva (2008) afirmam que o Visual Class® é de fácil uso. Além disso, a
possibilidade de o docente ser o autor de suas criações faz desta uma ferramenta interessante
tanto para os educadores quanto para os estudantes, que podem também utilizá-la
desenvolvendo suas próprias criações. O uso do Visual Class® permite a criação de Objetos
Digitais de Aprendizagem (ODAs) voltados para o ensino-aprendizagem dos processos de
obtenção de energia pelos seres vivos, como a fotossíntese, a respiração celular, a fermentação,
a fermentação alcoólica, a fermentação lática e a quimiossíntese. O objetivo do ODA é tornar
tais assuntos menos abstratos e, consequentemente, facilitar a compreensão.
Para instigar a aprendizagem dos conhecimentos acerca dos mecanismos de obtenção
de energia pelos seres vivos, partimos de duas questões: de qual fator ambiental provém a
energia utilizada pelos seres vivos?; e como os seres vivos obtêm energia para o seu
metabolismo? Para respondermos a essas perguntas, consideramos a evolução dos processos de
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obtenção de energia pelos seres vivos. Nos primórdios do planeta Terra, as primeiras células
eram bastante simples e não tinham a capacidade de transformar energia para a manutenção do
seu próprio metabolismo (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012). A teoria da Endossimbiose,
proposta pela bióloga norte-americana Lynn Margulis (1938-2011), defende que “as primeiras
células eucarióticas, que eram incapazes de realizar fotossíntese ou metabolismo aeróbio,
englobaram

bactérias

aeróbias

e

bactérias

fotossintéticas,

formando

associações

endossimbióticas que finalmente se tornaram permanentes” (NELSON; COX, p. 36, 2014). As
células de bactérias (células procarióticas) são caracterizadas pela escassez de membranas –
elas contam apenas com a membrana plasmática e uma parede externa rígida, que envolve o
citosol; sendo assim, os seus próprios cromossomos não são separados por membranas. Já as
células eucarióticas, além da membrana plasmática, do citoplasma e dos ribossomos que
existem nas células procarióticas, contam com membranas no citosol, fazendo a separação
cromossômica e de outros conteúdos celulares (SADAVA et al., 2009; JUNQUEIRA;
CARNEIRO, 2012; REECE et al., 2015).
Segundo a teoria da Endossimbiose, as células procarióticas aeróbias não foram
digeridas quando englobadas por células eucariontes. Essas células procarióticas beneficiaram
a célula hospedeira, devido à capacidade de realizarem a respiração celular aeróbia para a
obtenção de energia. Com isso, vivendo em simbiose com as células eucariontes, recebendo
abrigo e alimento, as estruturas procarióticas evoluíram para as mitocôndrias, organelas
envolvidas no processo de respiração celular. Após o estabelecimento dessa relação, surgiu uma
célula eucariótica com a capacidade de realizar a fotossíntese, pelo englobamento de uma
cianobactéria fotossintetizante. Essa nova associação beneficiou as células eucarióticas,
fornecendo-lhes substâncias orgânicas provenientes da fotossíntese. Já a cianobactéria recémenglobada era beneficiada pela consequente proteção e pela obtenção de matéria-prima para o
seu metabolismo (SADAVA et al., 2009; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012; REECE et al.,
2015). Dessa nova relação simbiótica, originaram-se os cloroplastos. Como afirmam Nelson e
Cox (2016, p. 36), algumas bactérias aeróbias “evoluíram para as mitocôndrias dos eucariotos
modernos, e algumas cianobactérias fotossintéticas se tornaram os plastídeos, como os
cloroplastos das algas verdes, os prováveis ancestrais das células das plantas modernas”.
Existem várias evidências que dão sustentação a essa teoria. As mitocôndrias e os
cloroplastos apresentam DNA e ribossomos próprios e, além de se autoduplicarem, têm a
capacidade de produzir algumas de suas próprias proteínas (AMABIS; MARTHO, 2004;
SADAVA et al., 2009). Esses processos evolutivos ocorridos nas células possibilitaram aos
seres vivos a capacidade de obter energia para o seu metabolismo. Na respiração celular aeróbia
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e na fermentação, ocorre a liberação da energia proveniente dos alimentos orgânicos. A
respiração celular aeróbia é definida como:

[...] um processo de oxidação em que o gás oxigênio atua como agente oxidante de
moléculas orgânicas. Nesse processo, moléculas de ácido graxos e de glicídios,
principalmente glicose, são degradadas formando moléculas de gás carbônico (CO2)
e de água (H2O) e liberando energia, a qual é utilizada na produção de molécula de
ATP a partir de ADP e Pi. (AMABIS; MARTHO, 2016, p. 208).

Outro processo que também libera energia é a respiração anaeróbia. Embora às vezes
a respiração anaeróbia seja usada como sinônimo de fermentação, há diferença entre elas. De
acordo com Linhares e Gewandsznajder (2008),

Na fermentação, um composto orgânico derivado da glicose é usado como aceptor
final de hidrogênios, não havendo ciclo de Krebs nem cadeia respiratória. Na
respiração anaeróbia, há um ciclo de Krebs e uma cadeia respiratória, mas o oxigênio
não é o aceptor final dos hidrogênios retirados da glicose. Esses hidrogênios são
recebidos por compostos inorgânicos retirados do ambiente (nitratos, sulfatos ou
carbonatos). (LINHARES; GEWANDSZNAJDER, 2008, p. 64).

Percebe-se, então, que existe uma diferença entre a respiração anaeróbia e a
fermentação. Não se pode atribuir a ambas a mesma definição, tampouco podem elas ser usadas
como sinônimos. Diferentemente dos processos mencionados anteriormente, que liberam
energia, nos processos da quimiossíntese e da fotossíntese, ocorre a produção de matéria
orgânica a partir de substâncias inorgânicas. A quimiossíntese é “um processo de produção de
substância orgânica que utiliza energia liberada em reações de oxidação de substâncias
inorgânicas simples” (AMABIS; MARTHO, 2016, p. 238). Na quimiossíntese, certas bactérias
e arqueobactérias oxidam substâncias inorgânicas e produzem glicose com a energia liberada
na oxidação. Esta, por sua vez, será usada na síntese de outras moléculas orgânicas, além de ser
fonte de energia nas reações celulares. Já na fotossíntese – que é assim chamada pela exigência
da presença de luz para se realizar, para que a formação de matéria orgânica (carboidratos)
ocorra –, é preciso que pigmentos chamados “clorofilas” captem energia luminosa,
proporcionando a reação química entre a água e o gás carbônico, formando glicose e oxigênio.
De acordo com Sadava et al. (2009, p. 161), “a fotossíntese consiste em um processo metabólico
pelo qual a energia da luz solar é capturada e utilizada na conversão de dióxido de carbono
(CO2) e água (H2O) em carboidratos (C6H12O6) e oxigênio (O2)”. Assim, a energia luminosa
passa a fazer parte do sistema biológico. Por meio da fotossíntese nas plantas e nos demais
organismos produtores, 0,02% do total da radiação solar, ou seja, 40 x 1012 W penetra no
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sistema biológico (FERNANDES; GUARONGHI, 201?). Sem essa energia extra obtida dos
alimentos pelos consumidores, os seres vivos não conseguiriam viver por muito tempo.
No que se refere aos conhecimentos sobre os processos de obtenção de energia pelos
seres vivos, é necessária a disponibilização de mais materiais interativos digitais de
aprendizagem, que contribuam significativamente para a compreensão da complexidade desses
fenômenos. De fato, apesar de ser fundamental, o livro didático é insuficiente para a construção
de um ensino de qualidade (BARBOSA, 2017). Daí advém a necessidade de elaboração de
novos métodos, nos quais se incluam as mais variadas tecnologias, inclusive as tecnologias
digitais de aprendizagem. Essa é uma estratégia valiosa para que o ensino possa se aproximar
da realidade vivida pelos discentes e contribuir para a melhoria da educação (RIBEIRO, 2004).
O ODA é, assim, importante recurso para facilitar a compreensão dos conhecimentos
apresentados em sala de aula e aproxima o ambiente escolar da realidade dos discentes, que
estão habituados ao uso das novas tecnologias (SOUSA; SERAFIM, 2011). É com base nesse
contexto que, neste trabalho, se justifica a construção do ODA por meio do uso do Visual
Class®. O objetivo é promover a compreensão dos processos de obtenção de energia pelos
seres vivos, de uma forma lúdica e motivadora, o que poderá facilitar a construção de
conhecimentos acerca desses fenômenos pelos estudantes.
O ODA, por si só, pode auxiliar na compreensão de conhecimentos diversos. Tal
compreensão será potencializada com o uso de uma Sequência Didática Investigativa (SDI).
Segundo Zabala (1998) e Motokane (2015), consideram-se sequências didáticas as várias
atividades didáticas que, ordenadamente, são estruturadas e articuladas de forma a que os
participantes compreendam, do princípio ao fim, um determinado processo, atingindo os
objetivos de aprendizagem estabelecidos para o objeto em estudo. Em uma sequência didática
em que se usa a abordagem investigativa, cada atividade proposta deve buscar a mobilização
dos conhecimentos prévios do discente e a articulação com os novos, a fim de atingir o
conhecimento científico espontaneamente (CARVALHO, 2014). Para isso, é necessário seguir
algumas etapas básicas relevantes na busca científica do conhecimento, como a
problematização, a elaboração de hipóteses, a experimentação, a resolução de problemas, a
sistematização do conhecimento e a avaliação do processo (FENNER et al., 2017).
O uso de uma SDI possibilita ainda adaptações na aplicação do ODA a cada realidade
escolar ou de sala de aula. Essa ferramenta torna os objetivos mais atrativos e desperta a
curiosidade e a motivação do discente, contribuindo para uma maior interatividade e para uma
aprendizagem significativa. Considerando essa premissa, para a aplicação do ODA na prática
pedagógica em questão, propusemos uma SDI a fim de oportunizar aos discentes a construção
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de conhecimentos acerca dos processos de obtenção de energia pelos seres vivos. Para expor o
tema, sugerimos iniciar essa SDI com uma aula dialogada, fazendo uma avaliação diagnóstica
dos estudantes, possibilitando a problematização e relacionando o assunto com o cotidiano dos
discentes e a realidade local. Dessa forma, os estudantes serão motivados para as atividades
subsequentes. Em seguida, deve estimulá-los a elaborar hipóteses, desenvolver as pesquisas,
analisar os dados e, por fim, apresentar os resultados e as conclusões (ZABALA, 1998;
MOTOKANE, 2015). Para avaliar o processo de ensino-aprendizagem, o docente e os discentes
poderiam discutir os pontos positivos, negativos e sugerir melhorias para a SDI aplicada.
Espera-se que o ODA construído e aplicado por meio de uma abordagem investigativa possa
contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, facilitando a compreensão dos processos
de obtenção de energia realizados pelos seres vivos, potencializando o processo de ensinoaprendizagem e motivando os discentes na construção do conhecimento.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

- Construir um Objeto Digital de Aprendizagem (ODA) que promova a compreensão
dos processos de obtenção de energia realizados pelos seres vivos, utilizando uma sequência
didática com abordagem investigativa.

2.2 Objetivos específicos

- Elaborar um ODA que demonstre didaticamente os processos de obtenção de energia
usados pelos seres vivos;
- disponibilizar um ODA que auxilie docentes e discentes no processo de ensinoaprendizagem sobre os processos de produção de energia usados pelos seres vivos;
- propor uma Sequência Didática Investigativa (SDI) para a aplicação do ODA, de
forma significativa, e auxiliar a construção de conhecimentos acerca da obtenção de energia
pelos seres vivos.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Criação do Objeto Digital de Aprendizagem (ODA)

Este trabalho foi realizado após a sua submissão e aprovação pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP), sob o parecer de número 3.502.071, de 12 de agosto de 2019. Após revisões
da literatura acerca dos principais softwares, multimídias e tecnologias digitais aplicados no
processo de ensino-aprendizagem e das suas formas de utilização, decidiu-se pela utilização do
Visual Class® para criar o ODA voltado ao ensino dos processos de obtenção de energia
realizados pelos seres vivos. As razões para essa escolha estão relacionadas ao fato de esse
software poder ser disponibilizado para escolas públicas de Ensino Médio e ser de fácil
utilização e criação, não necessitando de conhecimento especializado em informática ou em
programação de computador.
Em primeiro lugar, foi criada a parte gráfica das telas, utilizando o programa
PowerPoint, de acordo com a sequência de apresentação do ODA. As telas e as imagens foram
salvas e inseridas no Visual Class® para a criação do ODA. Para isso, foram utilizados os mais
variados recursos fornecidos pelo software, tais como, entre outros, testes de múltipla escolha,
preenchimento de lacunas, atividades de ligar os pontos, funcionalidades de arrastar e soltar
imagens, gira-figuras, seleção de texto, seleção de imagem e seleção de animação (TATIZANA,
2001). O ODA foi ainda produzido obedecendo às etapas dos processos do metabolismo
energético dos seres vivos usados para a obtenção de energia. Com isso, pretendeu-se
representar a simulação desses fenômenos. Aspectos relacionados à funcionalidade, à
eficiência, à confiabilidade e à ludicidade do ODA foram observados, assim como aspectos
educacionais relacionados à qualidade, à definição e à facilidade de utilização do software.

3.2 Uso do ODA

Depois de concluído, o ODA foi disponibilizado a docentes e discentes no Class
Player para o uso em aparelhos Android e IOS. Para a sua utilização, propôs-se uma SDI,
apresentada no Apêndice B. A sugestão é que ela seja aplicada a estudantes do 1.º ano do Ensino
Médio. Contudo, tal aplicação pode-se adequar a diferentes anos de escolaridade do Ensino
Médio, de acordo com a matriz curricular de cada unidade escolar. A SDI em questão possibilita
o uso do ODA, de forma investigativa, e a construção de conhecimentos pelos estudantes acerca
dos processos de produção de energia pelos seres vivos. Nessa sequência, orienta-se o docente
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a iniciar com uma aula dialogada, a fazer um diagnóstico dos estudantes, aplicando o
questionário de avaliação diagnóstica dos discentes (Apêndice C), e a possibilitar a
problematização do assunto, aproximando-o do cotidiano dos estudantes e da realidade local.
Após essa problematização, orienta-se que o docente dê sequência às etapas de um ensino
investigativo, elaborando as hipóteses, fazendo as pesquisas, analisando os dados, apresentando
o resultado e a conclusão e terminando com a avaliação da SDI.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ODA proposto foi pensado com o objetivo de contribuir para o processo de ensinoaprendizagem, facilitando aos discentes a compreensão dos processos de obtenção de energia
realizados pelos seres vivos, motivando-os à construção do conhecimento. Conforme já
adiantado, o ODA em questão foi construído no Visual Class® e disponibilizado para os
usuários no Class Player. A seguir, são apresentadas algumas das telas dessa ferramenta com
as respectivas descrições.
A tela de abertura (Figura 1) traz uma tela de fundo padrão com um globo terrestre,
representando a circulação de energia no nosso planeta por meio dos diversos tipos de alimentos
consumidos. A tela traz ainda os logotipos das instituições envolvidas, o título do ODA e os
nomes dos autores.
Figura 1 – Tela de abertura com o título do ODA.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tela seguinte (Figura 2) apresenta uma tela de fundo com o título do ODA e os botões
(ícones) de navegação no canto superior direito. Da esquerda para a direita, tais botões têm as
seguintes funções: “Voltar” (para voltar à tela anterior), “Menu” (para acessar a tela dos
submenus), “Fechar” (para sair) e “Avançar” (para acessar as telas seguintes). Para continuar a
navegação, basta clicar sobre o ícone desejado. Nessa segunda tela, constam ainda duas
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questões-problema, com os raios representando a energia solar. A partir dessas questões, iniciase a problematização dos objetos de conhecimentos abordados.
Figura 2 – Tela com as questões-problema.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tela de submenu (Figura 3) apresenta a tela de fundo com os botões de submenus.
Ao clicar em um deles, o usuário será direcionado para a tela do objeto interativo
correspondente (Fotossíntese, Respiração Aeróbia, Fermentação, Quimiossíntese etc.).
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Figura 3 – Tela de submenu.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tela de texto (Figura 4) representa os vários textos para leituras e pesquisas e para a
realização das interatividades e dos exercícios do ODA.
Figura 4 – Tela de texto.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Sadava et al. (2009), Junqueira e Carneiro (2012) e Reece et al.
(2015).
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A tela de interatividade (Figura 5) apresenta os compostos (reagentes e produtos)
envolvidos na fotossíntese. Nesse objeto interativo, os compostos que entram na planta e que
saem dela deverão serem arrastados pelo usuário para o local indicado pelas setas.
Figura 5 – Objeto interativo com compostos envolvidos na fotossíntese.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na tela do objeto interativo do cloroplasto (Figura 6), os nomes das partes do
cloroplasto, localizados em ambos os lados da tela, deverão serem arrastados pelo usuário para
o número correspondente.
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Figura 6 – Objeto interativo indicando as partes do cloroplasto.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tela de interatividade da etapa I da fotossíntese refere-se à etapa fotoquímica (Figura
7). Nela, mais especificamente no canto inferior esquerdo, há um ícone. Ao clicar sobre ele, o
usuário inicia um vídeo que explica as reações químicas que ocorrem no processo da etapa
fotoquímica da fotossíntese.
Figura 7 – Objeto interativo de vídeo explicando a etapa I da fotossíntese.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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A tela de interatividade da etapa II da fotossíntese refere-se à etapa química (Figura
8). Nela, está o objeto interativo que representa as reações químicas do ciclo de Calvin. Para
realizar a interatividade, os compostos envolvidos nesse processo deverão serem arrastados
pelo usuário para os números correspondentes.
Figura 8 – Objeto interativo representando a etapa química da fotossíntese.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tela de interatividade da mitocôndria é apresentada na Figura 9. Nela, tem-se o
objeto interativo com os nomes das partes da mitocôndria, os quais deverão serem arrastados
pelo usuário para o local correspondente, indicado pelas setas.
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Figura 9 – Objeto interativo indicando as partes da mitocôndria.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tela de interatividade da glicólise e da formação do Acetil-CoA é apresentada na
Figura 10 a seguir. Nesse objeto interativo, os compostos envolvidos nas reações químicas que
simulam a glicólise e a formação do Acetil-CoA deverão serem arrastados para o local
correspondente indicado pelos números.
Figura 10 – Objeto interativo da glicólise e formação do Acetil-CoA.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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A tela de interatividade do Ciclo de Krebs é apresentada a seguir na Figura 11. Nesse
objeto interativo, preenchem-se as lacunas com os compostos envolvidos em cada reação.
Figura 11 – Objeto interativo representando o Ciclo de Krebs.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tela de ilustração da cadeia respiratória está reproduzida na Figura 12. Nela, estão
representadas as reações químicas que ocorrem na cadeia respiratória.
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Figura 12 – Tela de ilustração da cadeia respiratória.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tela de interatividade da fermentação alcoólica (Figura 13) representa o processo da
fermentação alcoólica. Nesse objeto interativo, os nomes dos compostos envolvidos em cada
reação química para simular a fermentação alcoólica deverão serem arrastadas para a posição
correta na qual ocorre a reação.
Figura 13 – Objeto interativo representando o processo da fermentação alcoólica.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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A tela de ilustração da quimiossíntese é reproduzida a seguir na Figura 14. Nela, estão
representadas as reações químicas envolvidas no processo da quimiossíntese.
Figura 14 – Tela de ilustração da quimiossíntese.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tela de interatividade da teia alimentar (Figura 15) representa a transferência de
energia de um ser para outro. Nesse objeto interativo, a imagem de cada ser vivo deve ser
arrastada para o local correspondente, representando a passagem de matéria e de energia de um
nível trófico ao outro.
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Figura 15 – Objeto interativo da transferência de energia entre os seres vivos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tela de glossário (Figura 16) apresenta os significados dos termos usados nos textos,
para eventual consulta do usuário. O glossário foi elaborado com base em Junqueira e Carneiro
(2012).
Figura 16 – Tela de glossário.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Junqueira e Carneiro (2012).
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A tela de saída do software está apresentada na Figura 17. Ao clicar no ícone para sair,
o usuário verá a mensagem “você realmente deseja sair?”. Se clicar em “sim”, irá sair; caso
clique em “não”, o usuário permanecerá no software, podendo voltar às interatividades.
Figura 17 – Tela de confirmação de saída do software.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A tela de créditos e agradecimentos é mostrada na Figura 18. Nela, os autores
agradecem ao Profibio e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes).
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Figura 18 – Tela de créditos e agradecimentos.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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5 CONCLUSÃO

Um dos desafios que está posto para os docentes é o de autonomia na produção e
utilização do material didático. A área da informática tem contribuído para isso, desenvolvendo
e disponibilizando ferramentas capazes de proporcionar essa maior independência ao professor.
Para contribuirmos também para esse processo, propusemos a elaboração de um ODA, por meio
do uso de um software de autoria – o Visual Class®. O objetivo foi o de disponibilizar aos
docentes e discentes ferramentas que auxiliem na promoção da compreensão dos processos de
obtenção de energia realizados pelos seres vivos. Isso foi feito com base em uma SDI, voltada
à aplicação do ODA.
O intuito não foi o de criar um modelo, mas, sim, o de disponibilizar um material que
pudesse inspirar novas criações, mostrando as possibilidades do uso de um software de autoria
para a criação de materiais de interatividade pelo próprio docente. A experiência permitiu
mostrar que, com ferramentas simples como o PowerPoint, juntamente com o software de
autoria Visual Class®, é possível criar recursos didáticos interativos diversos para as mais
diversas áreas do conhecimento. Com isso, concluímos que o software de autoria Visual Class®
possibilita a construção de ODAs interativos, com conteúdo personalizado e voltado à realidade
dos discentes. Isso, por sua vez, permite uma maior integração com o ensino investigativo e
contribui para o processo de ensino-aprendizagem, dando autonomia ao docente na produção e
na utilização do seu próprio material didático.
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7 RECURSOS DIDÁTICOS ELABORADOS
APÊNDICE A – MANUAL DE INSTRUÇÕES
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APRESENTAÇÃO
Caros docentes, discentes e demais usuários, o software de autoria “Processos de
Obtenção de Energia Pelos Seres Vivos” é um Objeto Digital de Aprendizagem (ODA).
Trata-se de um produto educacional, resultado da pesquisa de Mestrado intitulada “Objeto
Digital de Aprendizagem em Software de Autoria Para o Ensino dos Processos de
Obtenção de Energia Pelos Seres Vivos”, da autoria do mestrando Manoel João de Jesus e do
orientador Prof. Dr. Alexandro Cézar Faleiro. Como trabalho de conclusão de Mestrado
apresentado ao Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional
(Profbio), da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), foi um requisito parcial para
a obtenção do título de Mestre em Ensino de Biologia.
Esse software de autoria é composto por diversas telas com atividades interativas,
textos, exercícios e links para acesso a vídeos. Para navegar pelas telas e realizar as atividades,
basta seguir as instruções e acionar os botões (ícones) com as opções desejadas. Caso surjam
dúvidas quanto ao uso do produto, siga as orientações deste manual de instruções.
Agradecemos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) pelo apoio financeiro para a realização deste trabalho (Código de Financiamento
001).
Para mais informações, disponibilizamos os seguintes e-mails:
Orientador: Prof. Dr. Alexandro Cézar Faleiro – acfaleiro@unemat.br
Mestrando: Manoel João De Jesus – manoel.jesus@unemat.br

Ótimos estudos e entretenimentos!
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A seguir, estão reproduzidas figuras com as telas do Objeto Digital de Aprendizagem
(ODA) em questão.
As telas de abertura e de navegação são apresentadas na Figura 1. A tela de abertura
(Figura 1A) apresenta o título do ODA, os autores e as instituições envolvidas. Ao clicar nessa
tela, aparecerá a tela seguinte (Figura 1B). Nessa outra tela, ao centro, está o título do ODA.
Ao clicar nela, aparecerá a tela com as perguntas para iniciar as problematizações sobre o tema
(Figura 1C).
No canto da parte superior direita das telas, encontram-se os botões (ícones) de
navegação. Eles têm as seguintes funções (Figura 1D): o ícone “Menu” direciona para os
submenus das interatividades (Figura 1E); o ícone “Avançar” permite avançar para uma nova
tela quando uma tarefa for concluída; o ícone “Voltar” permite voltar à tela anterior; e o ícone
“Fechar” aciona a tela de confirmação de saída (Figura 11). Para realizar uma dessas funções,
basta clicar no ícone desejado.
Figura 1 – Telas de abertura e de navegação.
A – Tela de Abertura.

B – Tela do título do ODA.

C – Questões-problema.

D – Botões (ícones) de navegação.
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E – Submenus das interatividades.

Na Figura 2 estão as telas dos objetos de interatividade da fotossíntese. Na primeira
figura (Figura 2A) está o submenu da fotossíntese. Ao clicar no ícone “Avançar”, o usuário
será direcionado a textos sobre a fotossíntese, para consulta (Figuras 2B e 2C). Ao avançar
novamente, aparecerá o objeto interativo da Figura 2D. A tarefa em questão será realizada
arrastando cada composto utilizado na fotossíntese à seta correspondente.
A Figura 2E mostra um objeto interativo. Para realizar a tarefa proposta, basta arrastar
cada nome ao número que indica a parte correspondente no cloroplasto. Já no objeto interativo
das Figuras 2F e 2G, a tarefa é realizada arrastando cada composto ao número no lugar
correspondente, conforme se vê na Figura 2H.
No objeto interativo da Figura 2I, temos um vídeo explicativo das reações químicas
do processo da etapa fotoquímica da fotossíntese. Ele mostra as etapas da fosforilação (Figura
2H), dando visibilidade à ATP Sintase. Na Figura 2J, a tarefa do objeto interativo é realizada
arrastando os compostos aos números no local correspondente à reação química, até completar
o ciclo de Calvin.
Figura 2 – Telas com objetos interativos da fotossíntese.
A – Submenu da fotossíntese.

B – Texto da fotossíntese (parte 1).
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C – Texto da fotossíntese (parte 2).

D – Compostos da fotossíntese.

E – As partes do cloroplasto.

F – Fosforilação (parte 1).

G – Fosforilação (parte 2).

H – Fosforilação completa.

I – Etapa fotoquímica da fotossíntese.

J – Etapa química da fotossíntese.

Na Figura 3 constam as telas com os objetos interativos da respiração celular aeróbia.
A Figura 3A mostra o ícone do submenu da respiração celular aeróbia. Ao clicar sobre o ícone
“Avançar”, o usuário terá acesso ao objeto interativo da Figura 3B. Para realizar a tarefa dessa
interatividade, basta arrastar os botões com os nomes das partes da mitocôndria até a seta que
indica a parte correspondente. As Figuras 3C, 3E, 3F, 3H e 3K são textos para consulta acerca
da respiração celular aeróbia.
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Já, na Figura 3D a atividade é realizada arrastando os compostos envolvidos nas
reações para o local correspondente indicado pelos números. Na Figura 3G arrastam-se os
compostos para preencher as lacunas e completar o ciclo de Krebs. Por sua vez, a Figura 3I é
apenas ilustrativa. Nela, é possível visualizar a ATP-sintase.
Na Figura 3J, para realizar a tarefa proposta, arrastam-se os compostos envolvidos nas
reações para o local correspondente indicado pelos números. Na sequência, na Figura 3L,
realiza-se a tarefa arrastando os nomes dos processos que ocorrem na respiração celular aeróbia
até o local correspondente ao acontecimento desses processos, representados pelos números, na
mitocôndria.
Figura 3 – Telas com objetos interativos da respiração celular aeróbia.
A – Submenu da respiração celular.

B – As partes da mitocôndria.

C – Texto da respiração aeróbia (parte 1).

D – Glicólise e formação do Acetil-CoA.

E – Texto da respiração aeróbia (parte 2).

F – Texto da respiração aeróbia (parte 3).
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G – Ciclo de Krebs para preencher lacuna. H – Texto da respiração aeróbia (parte 4).

I – Ilustração da cadeia respiratória.

J – Interatividade da cadeia respiratória.

K – Texto da respiração aeróbia (parte 5).

L – Local de ocorrências dos processos.

Na Figura 4, inicialmente, encontra-se o ícone do submenu da fermentação (Figura
4A). Ao clicar sobre o ícone “Avançar”, o usuário terá acesso a textos de conhecimentos gerais
sobre a fermentação (Figuras 4B, 4C e 4D). Prosseguindo, terá acesso a textos de
conhecimentos específicos sobre a fermentação alcoólica (Figuras 4E e 4F). Em seguida,
aparecerá o objeto de interatividade da fermentação alcoólica (Figura 4G). Para resolver a tarefa
proposta, os compostos devem ser arrastados até a posição correta indicada pelos números,
completando as reações. Em seguida, apresenta-se um texto acerca dos conhecimentos
específicos sobre fermentação láctica (Figura 4H). As telas de ilustrações das reações químicas
da fermentação alcoólica são reproduzidas nas Figuras 4I e 4J.
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Figura 4 – Telas com objetos interativos da fermentação.
A – Submenu da fermentação.

B – Texto da fermentação (parte 1).

C – Texto da fermentação (parte 2).

D – Texto da fermentação (parte 3).

E – Texto fermentação alcoólica (parte 1).

F – Texto fermentação alcoólica (parte 2).

G – Reações da fermentação alcoólica.

H – Texto fermentação lática (parte 1).
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I – Equação da fermentação alcoólica.

J – Reações da fermentação alcoólica.

Na Figura 5 estão reproduzidas as telas do ODA da quimiossíntese. Tem-se, em
primeiro lugar, o submenu da quimiossíntese (Figura 5A). Ao clicar sobre o ícone “Avançar”,
o usuário terá acesso às telas de textos de conhecimentos sobre a quimiossíntese para consulta
(Figuras 5B e 5C). Em seguida, terá acesso às telas de ilustrações das equações químicas e das
reações químicas da quimiossíntese (Figuras 5D e 5E, respectivamente).
Figura 5 – Telas do ODA da quimiossíntese.
A – Submenu da quimiossíntese.

B – Texto da quimiossíntese (parte 1).

C – Texto da quimiossíntese (parte 2).

D – Equações da quimiossíntese.

E – Reações químicas do processo da quimiossíntese.
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Na Figura 6 estão as telas do ODA da teia e da cadeia alimentar. Esse objeto inicia-se
com o submenu da teia alimentar (Figura 6A). Ao navegar clicando sobre o ícone “Avançar”,
o usuário encontrará, nas Figuras 6B e 6D, textos sobre a teia alimentar e a cadeia alimentar,
respectivamente. A Figura 6C ilustra a teia alimentar; já a Figura 6E ilustra a cadeia alimentar.
Na tela reproduzida na Figura 6F, a interatividade é feita arrastando as imagens dos seres vivos
até o local correspondente, de acordo com as relações ecológicas e a transferência de matéria e
energia entre os níveis tróficos no ecossistema representado.
Figura 6 – Telas com o ODA da cadeia e teia alimentar.
A – Submenu da teia alimentar.

B – Texto da teia alimentar.

C – Ilustração da teia alimentar.

D – Texto da cadeia alimentar.

E – Ilustração da cadeia alimentar.

F – Teia alimentar para completar.

Na Figura 7 estão as telas do ODA com as sugestões de vídeos (Figura 7A), sites
(Figura 7B) e livros (Figura 7C).
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Figura 7 – Telas com indicações.
A – Tela de vídeos.

B – Telas de sites.

C – Tela com livros.

Na Figura 8 estão as telas do ODA contendo exercícios. A primeira tela (Figura 8A) é
a de submenu dos exercícios. Ao clicar sobre o ícone “Avançar”, o usuário acessará uma
atividade de associar (Figura 8B). Para resolvê-la, basta arrastar os blocos (

) do processo de

obtenção de energia até os quadrados ( ) à frente da definição correspondente, sobrepondo-os.
O bloco arrastado deve ser fixado na definição correta.
Da Figura 8C até a Figura 8M estão reproduzidos exercícios de múltipla escolha. Para
resolvê-los, o usuário deve clicar na alternativa correta. A atividade da Figura 8N envolve o
gira figura. Ela é resolvida clicando no bloco (

) da coluna B, o que fará aparecer o número

1 ou 2, contidos nos blocos da coluna A. O usuário deve fazer isso para todos os blocos da
coluna B, de modo a relacionar corretamente os acontecimentos (coluna B) à fase da
fotossíntese correspondente (coluna A).
Por sua vez, a atividade da Figura 8O envolve ligar os pontos ( ) do processo
metabólico aos pontos ( ) da equação química. As Figuras 8P, 8Q e 8R são atividades para
julgar os itens afirmativos como falsos ou verdadeiros. Para resolver essa atividade, o usuário
deve colocar dentro do quadrado ( ) a letra F nos itens afirmativos que julgar falsos, e a letra
V nos itens afirmativos que julgar verdadeiros.
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Figura 8 – Telas com exercícios e atividades interativas.
A – Submenu dos exercícios.

B – Atividade para associar.

C– Exercício de múltipla escolha.

D – Exercício de múltipla escolha.

E – Exercício de múltipla escolha.

F – Exercício de múltipla escolha.

G – Exercício de múltipla escolha.

H – Exercício de múltipla escolha.
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I – Exercício de múltipla escolha.

J – Exercício de múltipla escolha.

L – Exercício de múltipla escolha.

M – Exercício de múltipla escolha.

N – Atividade de gira figura.

O – Atividade de ligar os pontos.

P – Atividade de falso ou verdadeiro.

Q – Atividade de falso ou verdadeiro.

R – Atividade de falso ou verdadeiro.
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Na Figura 9 temos o ícone do submenu do glossário. Clicando sobre o ícone
“Avançar”, o usuário será direcionado para o início do glossário (Figura 9B). Para navegar
pelo glossário até o fim (Figura 9I), basta clicar em cada tela sobre o ícone “Avançar”.
Figura 9 – Telas de glossário.
A – Submenu do glossário.

B – Glossário (parte 1).

C – Glossário (parte 2).

D – Glossário (parte 3).

E – Glossário (parte 4).

F – Glossário (parte 5).

G – Glossário (parte 6).

H – Glossário (parte 7).
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I – Glossário (parte 8).

Nas telas de crédito e agradecimento (Figura 10), temos, em primeiro lugar, a tela de
submenu (Figura 10A). Nessa tela, ao clicar sobre o ícone “Avançar”, aparecerá a tela de
crédito e agradecimento (Figura 10B).
Figura 10 – Telas de crédito e agradecimento.
A – Submenu de crédito e agradecimento.

B – Crédito e agradecimento.

A tela de confirmação de saída (Figura 11) mostra os ícones de confirmação de saída.
Quando essa tela aparecer, se clicar em “Sim”, o usuário sairá do aplicativo. Portanto, se desejar
permanecer no aplicativo, deverá clicar em “Não”.
Figura 11 – Tela de confirmação de saída.
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APÊNDICE B – SEQUÊNCIA DIDÁTICA INVESTIGATIVA (SDI): OBTENÇÃO DE
ENERGIA PELOS SERES VIVOS
OBJETIVOS

Objetivo geral
✔

Possibilitar o uso de um Objeto Digital de Aprendizagem (ODA), por meio de uma

abordagem investigativa, de modo a oportunizar a construção de conhecimentos pelos
discentes.

Objetivos específicos
✔

Conduzir o uso de um ODA, por meio de uma abordagem investigativa;

✔

acompanhar o aprendizado dos discentes sobre a obtenção de energia dos seres vivos

durante uma Sequência Didática Investigativa (SDI) com uso do ODA;
✔

facilitar e potencializar o ensino-aprendizagem dos discentes, consolidando

conhecimentos sobre os processos de obtenção de energia dos seres vivos;
✔

motivar os discentes para a compreensão dos conceitos envolvidos no processo de

obtenção de energia pelos seres vivos.

METODOLOGIA

ETAPA 1: Apresentação do tema, problematização e orientações sobre a Sequência
Didática Investigativa (SDI)

Primeiro momento: O docente, em uma aula dialogada, deve expor o tema a ser
trabalhado e seguir com uma avaliação diagnóstica (pré-teste) (Apêndice C). Essa avaliação
pode ser aplicada usando o Google Forms.
Segundo momento: O docente deve continuar com uma aula dialogada, de modo a
possibilitar a problematização do assunto. Pretende-se aproximar tal assunto do cotidiano dos
discentes e da realidade local. Nesse instante, para instigar os discentes, o professor pode lançar
algumas perguntas, tais como: o que é energia?; de qual fator ambiental provém a energia
utilizada pelos seres vivos?; como os seres vivos obtêm energia para o metabolismo?; todos os
seres vivos utilizam a mesma estrutura para a obtenção de energia?; os seres vivos utilizam o
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mesmo mecanismo para obtenção de energia?. Deve-se abrir espaço também para comentários
e questionamentos dos discentes.
Terceiro momento: Os discentes devem elaborar hipóteses para as perguntas. Em
seguida, eles devem escolher cinco das perguntas que atendam aos objetivos do estudo. O
docente deve fazer o direcionamento para que, preferencialmente, as perguntas estejam
relacionadas aos tipos de processos utilizados pelos seres vivos para a obtenção de energia,
como a fotossíntese, a respiração, a fermentação láctica, a fermentação alcoólica e a
quimiossíntese.
Quarto momento: Para as investigações, a classe pode ser dividida em cinco grupos.
Cada grupo será incumbido de investigar as hipóteses de uma pergunta, para comprová-la ou
refutá-la. Caso as hipóteses iniciais sejam refutadas, o grupo deverá elaborar novas hipóteses
para continuar a investigação. A comprovação das hipóteses poderá se dar por meio de
demonstração experimental ou com base em experimento comprovado cientificamente. As
conclusões deverão ser apresentadas na aula seguinte.

ETAPA 2: Apresentação das hipóteses e discussão dos conceitos

Primeiro momento: Os discentes apresentarão as conclusões sobre as hipóteses da
sua pergunta. Para uma maior compreensão, o docente deverá intervir no momento que julgar
oportuno.
Segundo momento: O docente mostrará à turma os vídeos sobre os processos de
obtenção de energia pelos seres vivos – fotossíntese, respiração, fermentação láctica,
fermentação alcoólica e quimiossíntese. Essa atividade poderá ser desenvolvida no laboratório
de informática, se a unidade escolar disponibilizar desse recurso. Nesse caso, o docente pode
propor que os discentes acessem a Internet e encontrem vídeos sobre cada processo de obtenção
de energia realizado pelos seres vivos.

ETAPA 3: Instalação e aplicação do Objeto Digital de Aprendizagem (ODA)

Primeiro momento: Os discentes de cada grupo se juntam, instalam o software no
celular (Android ou IOS). Para isso, devem fazer o download e instalar o Class Player no
celular. Com uma senha, acessarão o software Visual Class® com o ODA.
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Segundo momento: Faz-se a aplicação do ODA. Pede-se aos discentes que realizem
os desafios e façam as atividades contidas no ODA. Deverão repetir por três vezes as atividades,
anotando os erros e as notas obtidas.
Terceiro momento: Como tarefa, o professor pode pedir aos discentes que façam um
gráfico dos erros e das notas das atividades, utilizando a ferramenta Excel ou o Google Planilha.
Os erros serão pesquisados e comentados na aula seguinte.

ETAPA 4: Socialização dos gráficos e do resultado da pesquisa sobre os erros

Primeiro momento: Os discentes mostrarão os gráficos e os resultados obtidos na
pesquisa sobre as atividades que erraram.
Segundo momento: Para sanar as dúvidas, o docente projetará o software com um
projetor multimídia e, de forma expositiva-explicativa, resolverá novamente com os discentes
as atividades.
Terceiro momento: Os discentes farão a avaliação diagnóstica final (pós-teste). Para
isso, recomenda-se utilizar as mesmas perguntas do pré-teste (Apêndice C).

ETAPA 5: Conclusão

Primeiro momento: Para concluir, o docente, em posse das informações das
atividades desenvolvidas, fará exposição dos resultados do desempenho dos discentes. Para
isso, apresentará, por meio de slides, o resultado do pré-teste e do pós-teste e o gráfico geral da
turma, enfatizando as atividades nas quais os discentes sentiram mais dificuldades.
Segundo momento: Para finalizar, pede-se aos discentes que aponte os pontos
positivos e negativos da sequência didática.

AVALIAÇÃO

Sugerem-se as avaliações formativa, cumulativa e diagnóstica. O docente pode fazer
a combinação dos resultados das avaliações qualitativa e quantitativa. As avaliações
qualitativas podem se dar por meio de observações do envolvimento do discente durante as
etapas realizadas – participação, interesse, organização e contribuição para o coletivo. Já as
avaliações quantitativas podem se dar por meio das atividades desenvolvidas durante as etapas

57

da sequência didática, como o avanço obtido do pré-teste para o pós-teste e as notas com maior
aproveitamento obtidas no ODA ao resolver as atividades (por três vezes).
O método usado na SDI será avaliado por meio da percepção do docente, pela
aceitabilidade pelos discentes durante o processo e pelas respostas obtidas das opiniões dos
discentes sobre os pontos positivos e negativos durante a SDI.
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DOS
DISCENTES
Perfil do entrevistado
Sexo:
( ) Masculino.
( ) Feminino.
Idade:
( ) De 14 a 18 anos.
( ) De 19 a 25 anos.
( ) Acima de 25 anos.
Escolaridade:
( ) 1.º ano do Ensino Médio.
( ) 2.º ano do Ensino Médio.
( ) 3.º ano do Ensino Médio.
Questões
Questão 01: Você sabe como os organismos vivos obtêm energia para suas atividades vitais?
( ) Sim.
( ) Não.
Se sim, explique como.
___________________________________________________________________________
Questão 02: Relacione corretamente os conceitos sobre os processos de obtenção de energia
pelos seres vivos às suas respectivas definições.
a) “Processo em que substâncias orgânicas são degradadas
parcialmente, originando moléculas orgânicas menores”
(AMABIS; MARTHO, 2016).
b) “Processo químico para liberar energia das substâncias orgânicas
na presença de oxigênio” (LIMA, 2016).
c) “Síntese de material orgânico mediante reação química
(exotérmica) como fonte de energia” (LIMA, 2016).
d) “Síntese de compostos orgânicos pelos autótrofos, tendo como
fonte de energia a luz solar” (LIMA, 2016).

(
(
(
(

) Fotossíntese
) Fermentação
) Respiração aeróbica
) Quimiossíntese

Questão 03: Observe as organelas celulares representadas a seguir. Assinale com um “X” em
qual delas ocorre a fotossíntese.

a. ( )

b. ( )

c. ( )

d. ( )
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Justifique a sua resposta. ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Questão 04: Das moléculas apresentadas a seguir, qual armazena a energia resultante da
respiração celular? Assinale com um “X”.
a. ( ) CO2.
b. ( ) O2.
c. ( ) ATP.
d. ( ) H2O.
Justifique a sua resposta. _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Questão 05: Os principais produtos da fotossíntese são:
a. ( ) Glicose e gás oxigênio.
b. ( ) ATP e gás carbônico.
c. ( ) Gás carbônico e água.
d. ( ) ATP e água.
Justifique a sua resposta. _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Questão 06: Você já estudou sobre os processos de obtenção de energia na escola?
( ) Sim.
( ) Não.
( ) Não me lembro.
Questão 07: O que achou do objeto digital de aprendizagem (ODA) usado para ensinar os
processos de obtenção de energia pelos seres vivos?
( ) Ótimo.
( ) Bom.
( ) Regular.
( ) Ruim.
Questão 08: O uso desse ODA contribuiu para o seu conhecimento sobre os processos de
obtenção de energia pelos seres vivos?
( ) Sim.
( ) Não.
Caso sua resposta tenha sido “Sim”, descreva como:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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