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1. RESUMO 

A Oficina “Biomas e Ciência: uma interação entre universidade e ensino médio” 

visou levar o conhecimento científico para o ambiente escolar, incentivando os alunos e 

jovens do Ensino Fundamental e Médio da Educação Básica, de escolas públicas e 

privada, a iniciarem seus estudos no âmbito da ciência, o que além de aprimorar sua 

aprendizagem colabora para o aperfeiçoamento da compreensão de mundo, no sentido de 

problematizar situações, bem como buscar soluções para as demandas do entorno social 

em que vivem. Dentro desse contexto, buscou-se construir cenários para o 

desenvolvimento de habilidades em práticas laboratoriais com os temas geradores: 

biomas brasileiros, plantas medicinais, alecrim do cerrado, processo extrativo, 

composição química, desenvolvimento de produtos e realização de atividades 

experimentais. A Oficina foi desenvolvida com 45 alunos do Ensino Médio da Escola 

Estadual Dr. Fernando Amos Siriani de Bragança Paulista. Pode-se verificar que as 

técnicas de ensino-aprendizagem empregadas contribuíram para a melhor apreensão dos 

conhecimentos pelos participantes, configurando-se a Oficina uma excelente maneira de 

trabalho no contexto da extensão universitária.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A oficina “Biomas e Ciência: uma interação entre universidade e ensino médio” 

foi idealizada a fim de aproximar alunos e professores do ensino médio da Escola 

Estadual Fernando Amos Siriani com alunos, professores, pesquisadores e pós-

graduandos da Universidade São Francisco e efetivar diferentes ações nas unidades 

escolares com o intuito de contribuir tanto na formação do professor quanto na formação 

dos alunos no que se refere à interlocução com os conhecimentos científicos 

desenvolvidos na Universidade, culminando com a participação dos envolvidos no 

Encontro de Iniciação Científica da USF.  

 O título escolhido para esta proposta foi ao encontro do tema central do evento de 

Iniciação Científica da USF, edição 2017, denominado “Biomas e Ciência: Um tour pela 

Vida” este, inspirado na Campanha da Fraternidade de 2017 e do Ano Internacional da 

ONU, numa perspectiva de estimular a melhor compreensão entre os povos em todos os 



lugares, abordar sobre a importância dos diferentes biomas brasileiros e a relação com a 

“Vida”, desafiando a ciência em defendê-los. O projeto foi desenvolvido com base no 

conceito de oficinas pedagógicas aplicadas à educação, que se refere ao lugar onde se 

aprende fazendo junto com os outros A metodologia por oficina buscou apreender o 

conhecimento a partir do conjunto de acontecimentos vivenciais no dia-a-dia dos alunos, 

onde a relação teoria- prática constituiu o fundamento do processo pedagógico 

(FIGUEIREDO 2006).  

 Segundo Paulo Freire (1991), as oficinas tem como base uma relação dialética 

entre educador e educando, configurando-se espaços de interações e trocas mútuas de 

saberes através de dinâmicas, jogos, atividades, reflexões e conversas. Este processo de 

construção de conhecimento é marcadamente horizontal e democrático, pois o educador 

comporta-se como mediador na organização do conhecimento produzido e os alunos 

podem opinar livremente sobre os mais diversos temas. 

 Para autores como Candau (1995) as oficinas são espaços onde a construção do 

conhecimento realiza-se de forma coletiva, fundamentada na observação da realidade, no 

confronto de ideias e na troca de experiências. A vivência de situações reais, a leitura e o 

debate de textos e a atividade prática são elementos fundamentais em todas as Oficinas 

pedagógicas. 

 Assim sendo, as Oficinas possibilitam um fortalecimento do processo de ensino-

aprendizagem, bem como o desenvolvimento da capacidade crítica e do espírito 

participativo nos alunos. Tais capacidades são essenciais para a compreensão e 

intervenção construtiva na realidade contemporânea (FIGUEIREDO 2006). As oficinas 

criam também as condições para a interação entre a universidade e a comunidade ao redor, 

de maneira a propiciar uma experiência rica no âmbito da pesquisa, ensino e extensão. 

  

3. OBJETIVOS 

Tendo em vista que as universidades podem contribuir imensamente com o 

processo de ensino aprendizagem na Educação Básica, este trabalho teve como objetivo 

criar uma Oficina pedagógica inspirada no Congresso de Iniciação Científica da 

Universidade São Francisco, realizado em maio de 2017. Ademais, objetivou-se avaliar 

o conhecimento que os participantes possuíam acerca dos temas geradores da Oficina, 

bem como as informações que foram assimiladas durante a atividade. 

 



4. METODOLOGIA 

A Oficina contou a participação de 45 alunos do ensino fundamental e médio da 

Escola Estadual Dr. Fernando Amos Siriani/Bragança Paulista-SP, 31 alunos do colégio 

Bom Jesus/Itatiba-SP e 26 alunos da ETEC Rosa Perrone Scavone/Itatiba-SP. As 

atividades foram concebidas a partir do tema gerador Biomas Brasileiros: “da planta ao 

medicamento” com foco no alecrim do cerrado. A planta alecrim, cujo nome científico é  

Baccharis dracunculifolia DC (De Candole) popularmente conhecido como vassoura, 

alecrim-do-campo, alecrim do cerrado foi escolhido para a oficina, visto a disponibilidade 

da planta, droga vegetal e dos derivados da droga vegetal no laboratório de Farmácia 

Indústria do Curso de Farmácia da USF campus Bragança Paulista. As atividades 

desenvolvidas estão delineadas a seguir: 

 1° Momento: Dinâmica de acolhida e entrosamento, para facilitar o conhecimento 

mútuo e a interação entre os participantes. Instruções gerais sobre a oficina (Tempo: 

15 minutos).  

 2° Momento: Reflexão do tema “Biomas Brasileiros e Plantas Medicinais” e avaliação 

prévia (Pré-teste) que buscou levantar os conhecimentos dos alunos acerca desse 

assunto, bem como as inter-relações sob o ponto de vista individual e coletivo. Foram 

utilizadas gravuras cartazes ou fotografias, músicas e desenhos, que contribuíram com 

a articulação do conteúdo, embasamento teórico e metodológico. No decorrer dessa 

etapa, os participantes compartilharam seus conhecimentos acerca dos biomas e suas 

experiências com plantas medicinais. O resultado desta reflexão foi inserido num 

contexto mais amplo, referindo à realidade local, estadual, nacional e mundial (Tempo: 

30 minutos).  

 3° Momento: Ocorreu à aula experimental abordando o cultivo do alecrim do cerrado, 

processo extrativo do derivado da droga vegetal que neste projeto envolveu a obtenção 

do óleo essencial. Discutiu-se sobre os princípios ativos extraídos a partir da planta e 

suas funções terapêuticas, e, finalmente iniciou-se a produção do álcool gel alecrim do 

cerrado que foi disponibilizado aos participantes do Encontro de Iniciação Científica 

da USF/ 2017 (Tempo: 60 minutos).  

 4° Momento: orientações sobre higiene e assepsia das mãos com álcool gel. A oficina 

foi concluída com uma roda de conversa sobre a experiência e sua contribuição para a 

vida escolar dos participantes.  Neste momento realizou-se uma nova avaliação (Pós-



teste) que buscou levantar os conhecimentos adquiridos pelos alunos acerca desse 

assunto.  

Para o Pré-teste e Pós-teste foi empregada a escala de Likert de 5 pontos, variando 

de 1 (Nunca ouviu falar sobre o assunto) a 5 (Conhece totalmente o assunto). Os dados 

foram armazenados e processados por Planilha Eletrônica Excel® e avaliados 

estatisticamente empregando-se o teste T-student a fim de verificar se houve diferença 

significativa entre os conhecimentos prévios e os adquiridos. Ao todo os alunos 

responderam 10 questões. Calculou-se também o Ranking Médio (RM) que determina a 

concordância ou discordância das questões avaliadas, relacionando a frequência das 

respostas. Para o cálculo do RM utilizou-se o método de análise de escala do tipo Likert, 

através da seguinte estratégia: Média Ponderada (MP) = Σ( fi.Vi)  e Ranking Médio (RM) 

= MP / (NS); onde fi = frequência observada de cada resposta para cada item; Vi = valor 

de cada resposta; NS = número de sujeitos. Quanto mais próximo de 5 estiver o RM, 

maior será o nível de conhecimento dos estudantes em relação ao assunto e quanto mais 

próximo de 1 menor. As questões tanto do Pré-teste e Pós-teste avaliaram o conhecimento 

dos alunos sobre: 1) o tema biomas; 2) classificação dos biomas brasileiros; 3) 

classificação do bioma da cidade onde mora; 4) plantas medicinais dos biomas brasileiros; 

5) diferença entre chá, remédio e medicamento;  6) medicamentos fitoterápicos; 7) como 

são extraídos os princípios ativos das plantas medicinais; 8) o que é e para que serve um 

medicamento fitoterápico; 9) para que serve o alecrim do cerrado; 10) uso e composição 

do álcool gel alecrim do cerrado. 

 

5. RESULTADOS 

A Oficina foi realizada com 102 alunos de 03 diferentes escolas, entretanto, os 

resultados apresentados referem-se aos 45 alunos da Escola Estadual Dr. Fernando Amos 

Siriani/Bragança Paulista-SP. Pode-se verificar que as técnicas de apoio ao processo de 

ensino-aprendizagem mostraram-se muito efetivas tanto no âmbito do aproveitamento do 

conteúdo como na motivação e interesse dos alunos. Os valores obtidos para o RM da 

escala de Likert estiveram entre 2,48 a 3,41 no Pré-teste, demonstrando pouco 

conhecimento do assunto trabalhado na oficina, enquanto que no Pós-teste os valores 

obtidos para o RM estiveram entre 3,66 a 4,72 denotando que os alunos assimilaram os 

conteúdos, com exceção da questão número 5, cujo resultado permite avaliar a 

prevalência de dúvida entre os participantes em relação à diferença entre chá, remédio e 



medicamento o que pressupõe necessidade de maior esclarecimento desse tema (Figura 

1). Os dados estatísticos também evidenciam uma diferença estatística significativa entre 

os resultados do Pré-teste e Pós-teste (Tabela 1).  

 

Figura 1- Resultados obtidos no Ranking Médio da Escala de Likert para avaliação do 

conhecimento dos alunos antes e após a oficina.  

 

Tabela 1 - Resultados obtidos na avaliação estatística do conhecimento dos alunos antes 

e após a oficina. 

* Valores significativos. Valor de p <0,001 para um nível de significância de 95% (n=39).  
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Especificamente os alunos da Escola Estadual Fernando Amos Siriani em Bragança 

Paulista que participaram da oficina “Biomas: Um Tour pela Ciência” (Figura 2), multiplicaram 

a ação na escola junto aos demais alunos na ocasião da Feira de Ciências que aconteceu em 

12/05/2017. (Figura 3)   

 

 
 

 
 

Figura 2 - Alunos do ensino médio da E. E. Dr. Fernando Amos Siriani na oficina 

Biomas: Um Tour pela Ciência recebendo instruções de alunos e professores da 

Universidade São Francisco.  



 

 

 
 

 
 

 

Figura 3 - Alunos reproduzindo as atividades da Oficina na Escola Estadual Dr. 

Fernando Amos Siriani-BP, com a produção do álcool gel alecrim do cerrado e 

orientações sobre higiene e lavagem das mãos. 



Todos os participantes receberam certificados. Como resultado foi possível 

observar a integração universidade-escola e a aproximação desses dois níveis de ensino. 

A proposta despertou interesse dos alunos para as ciências, promoveu a familiarização 

com o método científico, privilegiou o diálogo e a cooperação interinstitucional e, 

finalmente, favoreceu um cenário rico de troca de experiências no âmbito da pesquisa, 

ensino e extensão. 

O projeto foi premiado na modalidade de melhor trabalho na área temática 

“Projetos de Extensão” durante XXIII Encontro de Iniciação Científica, XVI Encontro de 

Pós-Graduação, XII Encontro de Extensão Universitária e XI Seminários de Estudos do 

Homem. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Espera-se que as ações de integração Universidade-escola possam aproximar 

esses dois níveis de ensino, despertar vocações para as ciências, contribuir para a melhoria 

da qualidade do Ensino Médio, promover a familiarização da sociedade com a ciência, 

sinalizar práticas pedagógicas que privilegiem o diálogo e a cooperação interinstitucional 

e, finalmente, favorecer um cenário rico de troca de experiências no âmbito da pesquisa, 

ensino e extensão.  
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