
PIBID DE BIOLOGIA NA 2° EDIÇÃO DO DIA D: HIGIENE 

CORPORAL- NO CPMG   - 2015 

 

Nos dias 25 e 26 de novembro os acadêmicos bolsistas do PIBID- 

Subprojeto do curso de Ciências Biológicas, da UEG Campus de Quirinópolis- 

trabalharam o tema Higiene Corporal com os alunos do 6o ano, turmas A e B 

do CPMG- Dr. Pedro Ludovico. 

            Durante esta 2a edição foi apresentado aos alunos dos 

6os anos um teatro de fantoches, como atividade lúdica, para trazer 

informações importantes sobre a higiene bucal e do corpo, como um todo, bem 

como ainda os cuidados que se deve ter com as roupas e calçados, para uma 

qualidade de vida melhor. Também foram apresentados aos alunos vídeos 

curtos sobre a higiene corporal, além de uma oficina de produção de fio dental 

caseiro. No final foram distribuídos aos alunos das duas turmas cartilhas sobre 

higiene bucal e folhetos contendo jogos de sete erros para os alunos, como 

momento final das atividades realizadas. 

            A aluna Maria Eduarda Silva Gomes, do 6o A afirmou: 

“Eu gostei das atividades pelo fato que nem todas as crianças têm a 

oportunidade de limpar os dentes, cuidar de sua higiene, espero que este 

projeto continue.” 

            A coordenadora desse projeto PIBID, Wanessa Fialho 

também afirmou: 

“Encerramos nossas atividades do PIBID nesse segundo ano do 

programa com mais duas turmas de 6o ano certos de que estamos fazendo um 

caminho de mudanças positivas para a educação desses alunos do ensino 

básico, na formação inicial dos nossos acadêmicos bolsistas e, enfim, para o 

meu caminhar profissional e da professora parceira desse projeto, Fernanda 

Rosa Morais Barbosa, que sempre acolheu nossas atividades na escola com 

muito profissionalismo e entusiasmo. Parabéns a toda equipe desse PIBID! E 



que possamos continuar com esse trabalho trazendo mais e mais mudanças 

para o ensino básico”. 

  

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



CONFECCIONANDO UM BONECO ECOLÓGICO- 2014/2015 

 

Confeccionar um boneco ecológico é uma forma de despertar a 

curiosidade dos alunos para a importância do meio ambiente em suas vidas. 

A preservação do meio ambiente é muito importante para que 

possamos ter, no futuro, um mundo mais limpo e rico em recursos naturais. A 

preocupação com o meio ambiente e a conscientização deve envolver toda a 

sociedade, inclusive nossas crianças que devem observar o meio ambiente 

com curiosidade, percebendo-se como ser integrante, dependente, 

transformador e, acima de tudo, que tem atitudes de conservação. 

A atividade proposta visa à conscientização dos alunos para com o 

meio ambiente e pode ser feita com os alunos da educação infantil e do ensino 

fundamental. A partir dessa atividade, o professor pode abordar temas como a 

importância da água para os seres vivos, como a semente germina, como as 

atividades humanas podem interferir no meio ambiente, por que o meio 

ambiente depende de nós, entre tantos outros assuntos. 

O boneco ecológico também pode ser dado às crianças como 

lembrança do dia 5 de junho, o dia internacional da ecologia. 

Para essa atividade, o professor vai precisar de: 

 

- Serragem; 

- Alpiste ou painço; 

- Cola; 

- Canetas hidrocor; 

- Olhinhos de plástico ou botões de camisa; 

- Garrafa pet de 2 litros cortada ao meio 

Como fazer 



-  Cole os olhinhos ou botões e faça a boca do bonequinho, 

montando-o ao gosto da criança; 

- Acrescente serragem e as sementes de alpiste; 

- Regue todos os dias para que as sementinhas nasçam, dando 

origem aos cabelinhos dos bonecos. 

É importante que cada aluno dê um nome ao seu bonequinho. Se o 

professor preferir, poderá deixar que os alunos levem seus bonequinhos para 

casa. Seria interessante que os alunos fizessem um diário relatando as fases 

de seus bonequinhos, como: em quanto tempo o cabelinho começou a crescer; 

quantas vezes o cabelo do bonequinho precisou ser cortado; se foi regado 

todos os dias ou não; quantos centímetros o cabelinho cresceu antes da 

primeira poda, etc. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CADEIA DE MASSINHA – 2014/2015 

 

Cadeia Alimentar é uma sequência de organismos interligados por 

relações de alimentação. É a maneira de expressar as relações de alimentação 

entre os organismos de um ecossistema, incluindo os produtores, os 

consumidores (herbívoros e seus predadores, os carnívoros) e os 

decompositores. 

Ao longo de toda essa cadeia, há trocas de matéria e energia. Essa 

troca ocorre sempre dos produtores primários (autotróficos) para os 

consumidores (seres heterótrofos) tendo os nutrientes reciclados pelos 

decompositores fazendo com que o ecossistema em questão sempre tenha 

uma nova remessa de nutrientes; o ciclo da matéria sempre termina com a 

ação dos decompositores. 

Num ecossistema, a fonte de energia para os seres vivos heterótrofos 

são os seres autotróficos que utilizam como fonte de energia a luz do Sol, por 

meio da fotossíntese. Cadeias alimentares conectadas formam as teias 

alimentares. 
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O INTERIOR DA TERRA- VULÇÃO – 2014 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIBID BIOLOGIA EM AÇÃO!   (2015) 

 

Durante o mês de abril o grupo do PIBID do curso de Ciências 

Biológicas desenvolveu atividade prática de “construção de vulcão” com os 

alunos do sexto ano do Colégio da Polícia Militar (CPMG). Também foram 

utilizadas rochas para aula demonstrativa na escola. Durante essa atividade foi 

pedido aos estudantes que participassem das aulas trazendo suas próprias 

rochas para a confecção de um mostruário, para uso permanente em aulas 

futuras, na escola. Ainda no mês de abril os bolsistas do PIBID participaram do 

Simpósio Internacional de Avaliação da Aprendizagem Escolar, na 

Universidade Federal de Uberlândia-MG. 

E, no mês de maio foi realizada uma atividade interdisciplinar entre o 

PIBID da Biologia e da Geografia, ao oferecerem uma palestra sobre a 

formação rochosa de Quirinópolis/Lagoa Santa.  Nesta ocasião os bolsistas 

levaram amostras de diferentes tipos de formações rochosas para que os 

alunos pudessem ver, na prática, como acontece a formação dessas rochas, 

na natureza. Também foi realizada uma prática denominada “Montagem de 

bonecos ecológicos”, onde os alunos levaram para casa um “boneco” contendo 

sementes de alpiste, plantada, para a posterior verificação da germinação e a 

fertilidade do solo. 

Ainda durante este mês de maio os bolsistas do PIBID da Biologia 

participaram do 2o Encontro  das Licenciaturas e 2o Encontro do PIBID do 

Sudoeste Goiano, em Jataí-Go, com a apresentação e publicação de trabalhos 

durante o evento. 
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AÇÕES DO PIBID BIOLOGIA NO MÊS DE JUNHO  (2015) 

 

No mês de junho o PIBID de Biologia atuou no CPMG auxiliando os trabalhos 

da Feira de Ciências, juntamente com os outros PIBIDs que atuam nessa 

escola. Essa atividade teve o envolvimento de todas as turmas da escola e 

contou com a participação dos professores, coordenadores pedagógicos e 

demais componentes da escola, ocorrendo no turno matutino e vespertino. 

                A Feira de Ciências representa uma atividade importante para o 

aluno, por estimular o desenvolvimento de outras habilidades, como a 

criatividade e a cooperação em grupo, além de auxiliar na interação entre 

professor/aluno e aluno/aluno. 

                Além dessa atividade o PIBID de Biologia também desenvolveu, junto 

aos alunos do sexto ano, uma atividade prática de construção de terrários. 

Para a realização dos terrários cada aluno trouxe duas garrafas “pet”, além de 

plantas e pequenos animais, para o seu terrário individual. Além desses, um 

terrário de vidro foi construído. 

                A intenção de fazer esses terrários na véspera das férias escolares é 

que os alunos levem para casa os terrários, cuidem deles e, no retorno das 

aulas, em agosto, o conteúdo de solos, visto agora, seja relacionado ao 

conteúdo de seres vivos, que começa em agosto. Dessa forma, os conteúdos 

são relacionados e os alunos aprendem na prática as relações entre os 

diferentes seres vivos. 

                Com essas atividades o PIBID de Biologia encerra suas atividades 

desse primeiro semestre na escola. Retornaremos em agosto com outras 

atividades. 



 

 



 

 

 

 

] 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



PIBID DE BIOLOGIA NA SEMANA DA ÁRVORE E INÍCIO DA 

PRIMAVERA   

Os acadêmicos do curso de Ciências Biológicas, bolsistas do PIBID, 

iniciaram a semana da árvore com uma série de atividades lúdicas realizadas 

no CPMG-unidade Dr. Pedro Ludovico juntamente com a professora regente 

Fernanda Rosa de Morais Barbosa e a professora Wanessa Fialho, nas turmas 

de sexto ano A e B. 

     As atividades foram realizadas em etapas: 

Na primeira etapa os alunos dos sextos anos A e B fizeram uma 

pesquisa sobre a fauna  e a flora do  Bioma Cerrado. 

Na segunda etapa os acadêmicos, bolsistas do PIBID da Biologia, 

partes de plantas do cerrado (folhas, cascas, galhos, sementes e flores) 

coletados por eles, para apresentar aos alunos, numa atividade demonstrativa. 

Nessa oportunidade reforçaram o tema pesquisado pelos alunos do ensino 

básico, apresentaram curiosidades sobre a flora do cerrado e fizeram a 

exposição do material, permitindo que os alunos tocassem no material e 

levassem amostras de sementes para casa. 

Na terceira e última etapa, ocorrida na tarde do dia 23 de setembro, 

chegada da primavera, contamos com a parceria da Secretaria do Meio 

Ambiente, que forneceu 8 mudas de ipês nas cores amarela, rosa e branca. 

As mudas foram plantadas pelos alunos dos sexto anos A e B, com 

o auxílio dos alunos bolsistas e do superintendente de meio ambiente Silvio 

Ricardo Carvalho, no passeio externo da escola. Estava presente o diretor da 

unidade escolar, tenente coronel Valdivino Cândido da Rocha e do cabo PM, 

Natanael Alves Lacerda, chefe da divisão disciplinar. 

Nessa etapa lúdica, prática, de plantio das árvores, foi explicado 

para os alunos  os critérios usados na escolha dessa espécie, ipê, bem como 

ainda a importância de preservar espécies nativas do bioma da nossa região. 



O aluno Eduardo, do 6º ano A relatou que o plantio de árvores 

próximo à escola é muito importante, pois além de fornecer sombra, servirá de 

abrigo para pássaros e contribui para diminuir o calor.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



PIBID DE BIOLOGIA NA TRILHA DO JARDIM BOTÂNICO DA 

UEG   

INÍCIO » Notícias 

No dia 21 de outubro o PIBID de biologia esteve com alunos do 

sexto ano A e B, do CPMG, na trilha do Jardim Botânico da UEG, 

desenvolvendo uma atividade de educação ambiental. 

            Durante essa atividade o grupo do PIBID da Biologia, 

representado pelos acadêmicos bolsistas, a professora regente e a 

coordenadora desse projeto estimularam os alunos do ensino básico com 

questionamentos diversos da ecologia, como as relações ecológicas, 

interações entre os seres vivos e as interferências humanas no ambiente. Esta 

atividade foi importante, pois os alunos tiveram a oportunidade de sair do 

espaço escolar e conhecer uma das áreas verdes da cidade, além de entrarem 

em contato com a natureza, animais e plantas nativas do bioma Cerrado, como 

afirmou um dos bolsistas. 

            Os alunos do sexto ano adoraram a atividade realizada, 

como disse o aluno Patrick: “Adorei sair da escola e conhecer o jardim 

botânico. Conheci um monte de plantas que só tinha visto por fotos ou na TV. A 

melhor parte foi ver os macaquinhos. Mas acho que ainda não é um lugar ideal 

para eles”. 

            Os acadêmicos também gostaram, pois dessa forma os 

alunos puderam conhecer uma trilha, além de ser uma forma de interação entre 

os alunos do ensino básico e o ambiente do Jardim Botânico, afirmou outro 

bolsista. 

http://www.quirinopolis.ueg.br/conteudo/3930


 

 

 



 

 

 

 

 

 


