
 

127 
 

CLUBES DE CIÊNCIAS: CRIAÇÃO DE ACERVOS BIOLÓGICOS POR ALUNOS 

DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Pollyana de Andrade Sales1; Fredson Murilo da Silva2 

 
1Licencianda do curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); 
2Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). 1pollyandradesales@gmail.com.  

 

 

Introdução 

O uso de metodologias que desenvolvam o conhecimento científico no âmbito escolar se torna 

um instrumento para que os estudantes construam o saber científico e se identifiquem como 

possíveis cientistas ao compreenderem a importância do ensino de ciências em seu cotidiano, 

tornando viável a concepção de ciência na sociedade (CHASSOT, 2003). 

Os clubes de ciências surgem como uma alternativa interessante para estimular e aprimorar o 

ensino de ciências e também como uma forma de divulgação científica nas escolas, auxiliando no 

desenvolvimento do senso crítico e investigativo dos estudantes. Para Longhi (2012), os 

professores devem ampliar as possibilidades de inserção de clubes de ciências em suas escolas e 

promover a participação dos seus estudantes para a construção dos saberes científicos, 

tecnológicos e compreensão da aplicabilidade da Ciência na sociedade e em seu cotidiano.  

Além dos Clubes de Ciências, outra forma de engajar os estudantes é pôr em prática os conceitos 

vistos em sala de aula através da construção de Acervos Biológicos utilizando amostras presentes 

no seu dia a dia. Nessa prática pode ser abordado o ensino por investigação e os conceitos 

biológicos vistos normalmente em sala de aula, promovendo a alfabetização científica no âmbito 

escolar. Portanto, o principal objetivo deste estudo é apresentar a criação de um Acervo Biológico 

produzido pelos alunos do Clube de Ciências “Laboratório Criativo” da Escola Municipal Divino 

Espírito Santo, mediado pela residente do Programa Residência Pedagógica de Biologia (CAPES) 

da Universidade Federal de Pernambuco.  

 

Material e Métodos 

O primeiro momento do clube de ciências foi questionar os estudantes sobre a importância dos 

experimentos científicos e da construção dos acervos biológicos para a sociedade. Portanto, a 

partir desses questionamentos foi trabalhado os conhecimentos prévios para facilitar o 

entendimento acerca de conceitos científicos e da sua aplicabilidade.  

No segundo momento ocorreu a exposição dialogada sobre Biologia Vegetal e em seguida os 

estudantes coletaram folhas e flores presente na escola para primeira parte do acervo biológico. 

Logo em seguida as amostras foram analisadas individualmente seguindo os conceitos abordados 

na aula anterior e armazenadas para a realização da exsicata. Posteriormente, o material foi 

prensado e identificado com nome popular, espécie, data e local de coleta e foram conservados 

no laboratório da escola para serem consultados futuramente. 

No terceiro momento foi realizado a construção de um terrário utilizando garrafa PET com o 

objetivo de estudar as interações ecológicas, como elas ocorrem e quem participa desse processo. 

O adubo, as plantas e minhocas foram coletados na escola e durante a montagem foram feitos 

questionamentos acerca da importância daqueles seres vivos e da representação que o terrário tem 

em relação ao ecossistema. 
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Para finalizar a elaboração do Acervo Biológico foi abordado a parte de Biologia Animal com a 

identificação de Artrópodes. Os estudantes entraram em contato com amostras de borboletas, 

abelhas, camarões, embuás e piolhos-de-cobra para realizar a identificação e simultaneamente 

recebiam orientações e conceitos científicos e como forma de estimular o senso investigativo dos 

estudantes, todos ficaram livres para avaliar as amostras distribuídas e para realizarem a 

identificação do animal, sendo responsáveis pelo armazenamento e registro das etiquetas. 

Por fim, o acervo biológico e o terrário foram finalizados e a avaliação aplicada nos estudantes 

durante o desenvolvimento das atividades foi do tipo formativa com o intuito de acompanhar os 

avanços e dificuldades encontradas durante o processo de ensino-aprendizagem e como forma de 

auxiliar no crescimento do saber científico dos estudantes no âmbito escolar. 

 

Resultados e Discussão 

Diante das observações realizadas, os estudantes demonstraram interesse e um bom engajamento 

em relação as atividades realizadas no Clube de Ciências, os materiais construídos serão 

armazenados na escola para serem utilizados posteriormente nas aulas de Ciências como um 

material de apoio aos professores. Foram produzidas exsicatas com plantas locais, terrário com 

garrafa PET distribuídos em algumas áreas da escola e identificação de artrópodes presentes no 

laboratório de ciências.  

De acordo com Longhi (2012) e Carvalho (2013), a proposta dos clubes no ensino de ciências é 

que seja uma atividade extracurricular realizada em um ambiente investigativo que motive o 

estudante através do interesse científico e que aprofunde gradativamente os estudos realizados em 

sala de aula, corroborando com os objetivos e atividades propostas nesse trabalho.  

  

Considerações Finais 

 As atividades desenvolvidas no clubinho de ciências mostraram-se como uma atividade valiosa 

para a construção de aprendizagens significativas, ao favorecer uma abordagem menos 

fragmentada e menos abstrata do conhecimento e a integração dos alunos com o ambiente. 

Dessa forma, é possível refletir sobre novas práticas de ensino a serem aplicadas no ensino de 

Ciências e permitir a exploração e uso de métodos que promovam o engajamento estudantil e 

integração das concepções científicas na sociedade.  
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