1

UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS
MESTRADO PROFISSIONAL
PRÁTICAS DOCENTES NO ENSINO FUNDAMENTAL

MARIA DE LOURDES MEDEIROS BATISTA

PROJETO SANTOS JOVEM DOUTOR – UMA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA EM SAÚDE NO ENSINO BÁSICO

Santos
2017

2

1 INTRODUÇÃO
Caro professor, colocamos à sua disposição um documento que pode auxiliálo na fundamentação de conceitos sobre a aprendizagem significativa no Projeto
Santos Jovem Doutor (PSJD), que culminará com a construção pelos alunos de um
quiosque após o final do aprendizado sobre vírus, bactérias, etiqueta respiratória e
higiene corporal e bucal.
Numa era de tecnologia, é fundamental que os alunos se familiarizem com o
computador para aprofundar mais a sua aprendizagem de conceitos sobre o corpo
humano entre outros. Nesse intuito, o documento Projeto Santos Jovem Doutor –
Uma Aprendizagem Significativa em Saúde no Ensino Fundamental mostrará como
o emprego da tecnologia presente em uma plataforma virtual pode ser um meio de
promover o aprendizado de forma significativa, auxiliando o aluno do Ensino
Fundamental e Médio na busca de uma melhor compreensão dos conceitos sobre a
saúde do corpo. Este trabalho foi produzido como um produto de minha dissertação
de mestrado em aprendizagem significativa, tendo o aluno como autor principal.
Essa experiência está fundamentada nos princípios da aprendizagem significativa de
Ausubel (1976 Moreira (2011), Mansini (2011).
O objetivo a ser alcançado com esse projeto é fomentar a criatividade dos
alunos em aprender interagindo com os materiais disponíveis, criando formas
individuais e autônomas para tal aprendizado.
Os conceitos de aprendizagem com os quais o PSDJ trabalha são construídos
por meio de um referencial teórico desenvolvido ao longo desta dissertação. O PSJD
prioriza a construção do conhecimento pela interação, criação e pensar do aluno,
tendo como finalidade principal auxiliá-lo na produção de significados. O professor é
o facilitador desse processo, instigando ao aluno à reflexão, investigação, criação e
descoberta.
O setor de Telemedicina da FMUSP, acreditando na consolidação da
aprendizagem por meio do PSJD, apresentou-o no 3º Congresso de Graduação da
Universidade de São Paulo, por meio de um pôster cujo título foi: Jovem Doutor:
consolidação de aprendizagem por visita presencial para estabelecer uma Marca
Emocional. (Figura 47)
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Decidir e definir os objetivos de aprendizagem na educação significa
estruturar o processo educacional, com o intuito de oportunizar mudanças de
pensamentos, ações e condutas. Para tal, o processo de um planejamento é o
resultado da escolha do conteúdo, procedimentos, atividades, recursos disponíveis,
estratégias e metodologia adotada.
É fundamental delimitar os objetivos para que se tenham competências bem
definidas e pensadas, pois se os objetivos não forem bem definidos, os processos
de aprendizagem podem não estar claros; muitas vezes, são (re) conhecidos apenas
pelo educador. É mais fácil atingir objetivos quando esses têm clareza; entretanto,
para os discentes, atingir o nível de desenvolvimento cognitivo é mais dificultoso se
os alunos não souberem exatamente o que é esperado deles e quais são as suas
expectativas no processo de ensino e aprendizagem.
Alguns dos objetivos implícitos estão relacionados a aspectos cognitivos de
alta abstração. Na aprendizagem tradicional, há um desejo imensurável do educador
de que os discentes atinjam um nível de maturidade e de conhecimento incompatível
com os objetivos, procedimentos, estratégias e conteúdos utilizados em aula. Nesse
caso, o professor esquece-se de que atingir altos graus de abstração de um
conteúdo só é possível se houver estímulo no desenvolvimento cognitivo linear. Para
isso, é preciso partir-se de conceitos específicos para os conceitos gerais,
(estratégia indutiva), dos conceitos gerais para os específicos ou do concreto/real
para o abstrato.
Nessas perspectivas, a taxonomia de Bloom é um dos instrumentos que
auxiliam no planejamento e na organização dos objetivos de aprendizagem.
Segundo Bloom (1956), duas das inúmeras vantagens de se utilizar a
taxonomia no contexto educacional são:
•

Oferecer a base para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação

e utilização de estratégias diferenciadas para facilitar, avaliar e estimular o
desempenho dos alunos em diferentes níveis de aquisição de conhecimento; e
•

Estimular os educadores a auxiliar seus discentes, de forma

estruturada e consciente, a adquirir competências específicas a partir da percepção
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da necessidade de dominar habilidades mais simples (fatos) para, posteriormente,
dominar as mais complexas (conceitos).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Promover a aprendizagem significativa de conceitos sobre o corpo humano
e etiqueta respiratória e higienização do corpo e bucal

2.2 Objetivos específicos

De forma geral, este documento comunga dos seguintes objetivos:
•

Estudar os conceitos relacionados à etiqueta respiratória e à

higienização corporal e bucal.
•

Desenvolver habilidades no estudante, possibilitando a ele construir

maquetes relacionadas a vírus e bactérias por meio de materiais disponíveis.

• Promover a aprendizagem significativa nos estudantes quanto à teoria.
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3 DESENVOLVIMENTO
O conhecimento prévio necessário ao aluno para o início do trabalho para
desenvolver as atividades será o conhecimento adquirido na plataforma virtual da
USP. Por esse motivo, o PSJD é a locomotiva principal para o desenvolvimento de
tais atividades.
O tempo previsto para concretizar o trabalho com os alunos é variável, porém,
a data marcada para a apresentação do quiosque deverá ser computada levando-se
em conta alguns imprevistos, tais como, falta de energia, feriados etc. Para que o
aluno se aproprie dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento do
trabalho, é necessário aproximadamente 18 horas-aula de atividade.
Sugere-se que o trabalho se inicie sempre na sala de informática com os
conteúdos inseridos na plataforma virtual, pois, há sempre uma professora de
informática disponível para que eles possam tirar algumas dúvidas relativas às
pesquisas em outros ambientes virtuais. Antes de iniciarem-se as atividades, sugerese que o professor comente um pouco sobre o corpo humano e a higienização
pessoal, despertando curiosidade e motivando o aluno à procura por mais conteúdos
sobre o assunto. Tais conteúdos são facilmente encontrados no site da Universidade
de São Paulo – USP, no setor de Telemedicina.
É importante situar o aluno sobre o assunto proposto, mostrando-lhe o quanto
se apropriar dos conteúdos faz com que ele seja mais um elemento transformador
de seu próprio futuro.
Após as pesquisas realizadas, dúvidas tiradas, e conteúdo apropriado pelos
alunos, o professor deverá orientá-lo a começar os trabalhos de cartazes, maquetes
e sínteses dos conteúdos abordados para a construção de um quiosque que irá
ajudar a comunidade escolar a compreender a importância da higiene bucal e
corporal.
É necessário que o aluno disponha de materiais de reciclagem tais como,
garrafas pets, papelões, copinhos descartáveis, material de papelaria, tinta guache,
lápis de cor, cartolina, etc. Para a realização das atividades, é necessário que o
professor agende, junto à equipe gestora da unidade escolar, dia e hora, explicandolhe que os alunos irão interagir como os coleguinhas no horário do intervalo podendo
ampliar o tempo por mais uma hora para que seja demonstrado como se faz a

6

higienização das mãos e o porquê da necessidade de fazê-lo bem. Após a refeição
das crianças, os alunos deverão acompanhá-las para a higienização bucal.

Todo

este processo será feito de forma lúdica, conforme Figura 46.
Figura 43 – Foto dos alunos com máscara - desenho de vírus

Fonte: Acervo da pesquisadora

Ser capaz de trabalhar com conceitos, hipóteses, pressupostos, variáveis,
dentro dos modelos específicos do conteúdo abordado na plataforma virtual e
compreender os limites de aplicabilidade de seus conhecimentos prévios é uma
tarefa de apropriação da aprendizagem significativa. Essa competência pedagógica
se constitui com uma organização de conteúdos e a postura que o professor assume
como mediador entre o conhecimento prévio e o conhecimento novo. Dessa forma,
ocorre a participação ativa do aluno para a multiplicação dos conhecimentos entre
seus pares (Figura 45).
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Figura 44 – Foto de uma das atividades interativas dos alunos – Se não lavar,
o vírus vai pegar

Fonte: Acervo da pesquisadora

Para que o trabalho dos alunos seja realizado em uma sequência didática,
deverão ser respeitados alguns itens:
1. Problematização: O professor incentivará seus alunos a desenvolverem
ideias relativas à criação de “maquetes”, mostrando a diferença entre vírus e
bactérias (Figura 46).
2. Indicação: O professor deverá propor aos alunos locais virtuais onde eles
possam encontrar, nos trabalhos já realizados, informações sobre os conteúdos; isso
despertará um interesse particular, favorecendo a aprendizagem.
3. Discussão: Todas as ideias dos alunos participantes deverão ser
discutidas em aula com o professor, cujo papel - destaque-se - é o de mediador da
aprendizagem significativa.
4. Esquematização: Os conceitos explorados em cada aula deverão ser
esquematizados sempre, com a participação do professor como um observador.
7. Avaliação, com discussão dos resultados. Após o término da realização dos
trabalhos, o professor deverá se reunir com os participantes a fim de avaliar os
resultados alcançados, enumerando alguns quesitos básicos para o aprimoramento
das próximas apresentações: a) apresentação situação-problema; b) sequência
didática; c) critérios utilizados para o desenvolvimento do trabalho; d) resultado, com
reflexões sobre a importância e criação desse tipo de quiosque na comunidade
escolar.
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Figura 45 – Foto da maquete diferenciando vírus de bactéria

Fonte: Acervo da pesquisadora

Torna-se muito útil fazer um paralelo entre os conceitos prévios dos alunos
que foram contemplados com esse trabalho, indicando se houve uma relação entre o
prévio e o novo. Para o estabelecimento desse paralelo, há necessidade de que
aconteça uma interação entre o professor da sala de aula dos alunos contemplados
e o professor dos alunos protagonistas da apresentação. O potencial dos alunos
participantes

deste

trabalho

surge

com

as

interações,

salientando

suas

características de criação, competências e habilidades.
Nesse pensar, ao término deste trabalho, os alunos serão mais reflexivos,
criativos, capazes de interagir em seu meio, conscientes de que é necessário criar
hábitos de higiene como forma de prevenção às doenças respiratórias e DSTs.
Conhecer é preciso. É somente pelo conhecimento que se terá uma sociedade mais
justa e mais saudável.
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ANEXOS

ANEXO A – Projeto Jovem Doutor
Considerações sobre o Projeto Jovem Doutor pelo seu idealizador, Prof. Dr. Chao
Lung Wen - Chefe da Disciplina de Telemedicina – FMUSP

Ao contrário do que o nome sugere o Jovem Doutor não significa o jovem médico,
mas ele sugere o jovem com um bom conhecimento em algum assunto específico que
possa ajudar uma comunidade. Nesse caso, temos o envolvimento de todos os
estudantes das 14 profissões de saúde reconhecidas pelo MEC e Ministério da Saúde,
além de outras áreas como engenharia, arquitetura, administração, entre outros.
No Brasil, surgiu em 2007, como estratégia do Ministério da Educação, o Programa
de Saúde na Escola (PSE), o qual prevê a melhoria da qualidade de vida da população
brasileira por meio de uma Formação Integral dos estudantes da rede pública de ensino que
realize ações de promoção, prevenção e atenção à saúde articuladas com o perfil
epidemiológico local, considerando sempre o enfrentamento de vulnerabilidades que
possam afetar o pleno desenvolvimento da comunidade escolar e proporcionando que cada
cidadão usufrua precocemente dos direitos humanos que lhe são assegurados
constitucionalmente. Em fevereiro do mesmo ano, foi lançado o Projeto Jovem Doutor (PJD),
coordenado pela Disciplina de Telemedicina do Departamento de Patologia, da FMUSP
(DTm), que integrou recursos tecnológicos (teleducação interativa e Homem Virtual) com
recursos de comunicação fluida e vídeos contendo situações do cotidiano (vídeos de
dramaturgia) para flexibilizar e potencializar a forma de transmissão de conhecimento.
Com o uso de vídeos, infográficos em forma de cartazes e ambientes interativos de
aprendizagem baseada em internet, o projeto procurou aproximar o público alvo a temas
ligados à saúde, por meio de uma linguagem simples e acessível que facilitasse o
entendimento dos assuntos, motivasse e promovesse maior difusão de conhecimentos
importantes para promoção da saúde nas escolas, seguindo os eixos prioritários de Atenção
Primária do Ministério da Saúde do Brasil. Por meio de uma sistemática organizada e uso de
plataforma educacional baseada em internet, o projeto foi adotado em várias instituições de
ensino superior no Brasil, como atividade de extensão universitária envolvendo professores
e estudantes da área de Saúde.
O Programa Jovem Doutor é uma atividade multiprofissional, a qual utiliza
recursos de Telemedicina, educação a distância e Projeto Homem Virtual, com o propósito
de incentivar os estudantes dos ensinos médio e superior a realizarem trabalhos cooperados
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que promovam a saúde e melhorem a qualidade de vida de comunidades necessitadas,
através de uma ação sustentada.
Dentro do contexto do Jovem Doutor, podem-se incorporar assuntos tais como a
preservação de ecossistemas e mananciais de água, ou mesmo reciclagem de “lixos”. Estas
ações poderão ajudar as comunidades a desenvolverem algumas dinâmicas que auxiliarão
na sustentabilidade do processo. Atualização e organização dos 20 temas do Projeto Jovem
Doutor na plataforma educacional: Sexualidade dos jovens (Puberdade, Gravidez não
planejada, Métodos Contraceptivos), Prevenção às DST, Vida do Soropositivo, Sinais
precoces de DST e HPV, Hepatites Virais, Dengue, Zica, Chikungunya, Lavagem de mãos,
infecção por H1N1, etiqueta respiratória, Droga, Álcool e Fumo.
Trata-se de uma oportunidade de exercício de cidadania e de iniciação científica,
com aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula, sob a orientação dos
professores. Proporciona aos alunos do ensino superior a compreensão das características
da atenção básica em saúde. A partir da interação com estudantes de outras profissões, é
possível promover a saúde global das comunidades selecionadas.
Para os alunos do ensino médio, o Projeto Jovem Doutor representa uma chance
de inclusão digital e de aprendizado sobre saúde, por meio de Cursos de Extensão
Universitária. Também possibilita o desenvolvimento de um papel social na sua própria
comunidade, com o conhecimento da infraestrutura de saúde da cidade. Ainda permite
aprender mais sobre a dinâmica de uma universidade, na fase da vida que antecede a
escolha profissional.
Além destes aspectos, o Jovem Doutor é uma ação da universidade para a
sociedade, a qual estabelece um processo de compromisso social em diversas regiões e
segmentos profissionais. As temáticas abordadas são selecionadas e desenvolvidas
em conjunto com os moradores das comunidades, de acordo com as necessidades
locais, criando um elo de responsabilidade e motivação.
Para que estas metas sejam alcançadas, é recomendável o envolvimento das
secretarias de educação e de saúde dos municípios. Entre as ferramentas empregadas no
projeto estão: Homem Virtual, vídeos educacionais (Geração Saúde do MEC ou vídeos
desenvolvidos pelos alunos), educação a distância, webconferência, listas de discussão e
ambulatório virtual.
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ANEXO B – Projeto Santos Jovem Doutor

O Programa Jovem Doutor (PJD) foi criado pelo professor Dr. Wen Chao
Lung, professor da Faculdade de Medicina da USP - FMUSP, chefe do
Departamento de Telemedicina. É desenvolvido nas escolas municipais de Santos,
de Ensino Fundamental II, desde o ano de 2015.
O PSJD é destinado aos escolares de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II.
Visa preparar alunos para desenvolverem habilidades vinculadas ao conhecimento
do

corpo

humano,

focando

a

aprendizagem

em

doenças

sexualmente

transmissíveis, H1N1, saúde da pele, pulmão, tabagismo e drogas; também foca a
prática educativa nos diversos níveis - como escola e comunidade do entorno, por
exemplo - nos quais esses temas possam discutidos, com formação e
desenvolvimento de recursos humanos (professores e alunos) e com propostas junto
à comunidade.
A seleção dos participantes do projeto é feita por meio de uma síntese escrita,
a partir de vídeos assistidos na plataforma do programa de Telemedicina da USP,
abordando questões referentes à área de conhecimento do corpo humano.
O roteiro de atividades do projeto é elaborado a partir dos temas elencados
pelos alunos no que se refere à saúde. O roteiro também considera os resultados
dos trabalhos realizados com o grupo do ano anterior e as sugestões dos
coordenadores do projeto, que se desenvolve, no contraturno das aulas dos alunos
para de não interferir no horário de aula comum. Os temas, em geral, elencados
pelos alunos são: vírus, bactérias, H1N1, dengue, zika, tabagismo, drogas e álcool,
gravidez na adolescência, pele, HPV e doenças sexualmente transmissíveis
Cabe ressaltar que o projeto é desenvolvido em parceria com a Secretaria da
Saúde, a Secretaria da Educação e FMUSP.
O PSJD é desenvolvido em 02 encontros semanais, com duração de 06
horas/aula cada um. Os eixos privilegiados nesta pesquisa são inerentes ao corpo
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humano, com ênfase na sua dimensão problematizadora, junto à comunidade
escolar e social. Os conteúdos selecionados priorizam o processo de construção do
conhecimento nos temas propostos pelo projeto.

ANEXO C – Aprovação no Comitê de Ética
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ANEXO D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a
Instituição

Esta pesquisa será realizada pela aluna Maria de Lourdes Medeiros Batista, do
curso de Mestrado Profissional da Universidade Metropolitana de Santos, localizada
à Rua da Constituição, n° 374 Vila Mathias/Santos, como uma das atividades que
compõem seu aprendizado e formação profissional no curso de Mestrado
Profissional em Práticas Docentes no Ensino Fundamental, orientado pela Profª
Dra. Elisete Gomes Natário. Segundo preceitos éticos, informamos que sua
participação será absolutamente sigilosa, não constando seu nome em qualquer
outro dado que possa identificá-lo no relatório final ou em qualquer publicação
posterior sobre esta pesquisa. Pela natureza da pesquisa, sua participação não
acarretará em quaisquer danos, não caberá quaisquer bônus ou benefícios e não
oferecerá nenhum risco à sua pessoa. A seguir, damos as informações gerais sobre
esta pesquisa, reafirmando que qualquer outra informação que você desejar pode
ser fornecida a qualquer momento pela aluna ou pela professora responsável.
Tema da pesquisa: “Aprendizagem Significativa no Projeto Santos Jovem Doutor”
Objetivo: Discutir, nas especificidades que compõem a aprendizagem significativa, o
processo de ensino e aprendizagem de alunos do 8º e 9º anos do Ensino
Fundamental da rede pública que participam do Projeto Santos Jovem Doutor.
Procedimento: Aplicação de questionário aos alunos e entrevista aos professores.
Você tem total liberdade para recusar a participação assim como solicitar exclusão
dos dados, retirando seu consentimento sem qualquer penalização ou prejuízo.
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Agradecemos a participação, enfatizando que a mesma contribuirá para a formação
do aluno e para a construção do conhecimento atual na área de Práticas Docente.
__________________________

____________________________

Maria de Lourdes Medeiros Batista

Profª Drª Elisete Gomes Natário

RG. 11.844.613-7

CRP-06/31478-3
-------------------------

Tendo ciência das informações neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Eu_____________________________________________________________,
portador do RG ________________________________________, autorizo a
aplicação desta pesquisa nesta instituição.
Santos, _______ de ____________________________ de 2016
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ANEXO E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos Pais
ou Responsáveis
Prezado (a) Senhor (a):
Contamos com sua permissão para a participação de seu filho na pesquisa, que tem
como título “Projeto Santos Jovem Doutor – Uma Aprendizagem Significativa em
Saúde no Ensino Básico, segundo os Alunos Participantes”. Para isto pedimos que
responda a um questionário no final do último encontro do Projeto Santos Jovem
Doutor na própria escola.
Vale ressaltar que sua cooperação e de seu filho ou dependente será voluntária e
sigilosa, sendo os dados utilizados exclusivamente para fins da pesquisa, e que
poderão ser apresentados em eventos de natureza cientifica e/ou publicados, sem
revelar a identidade dos participantes.

Salientamos que o senhor (a) tem a liberdade de recusar a participação ou de retirar
seu consentimento em qualquer fase da pesquisa.
•

Terá sua identidade e de seu dependente mantida em sigilo;

•

Não terá nenhum ônus financeiro nem danos;

•

Não receberá nenhum benefício financeiro;

Destacamos que, a qualquer tempo, poderá retirar sua participação do estudo,
bastando para tal, procurar a Profa. Elisete Natário no Mestrado Profissional em
Práticas Docentes no Ensino Fundamental da UNIMES (Rua da Constituição, 374 –
Campus Vila Mathias – Tel.: 3226 3400) solicitando a exclusão.

Agradecemos a colaboração e nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer
dúvida.
Atenciosamente,
__________________________
Profª Drª Elisete Gomes Natário
Responsável pela pesquisa

_____________________________
Maria de Lourdes Medeiros Batista
Estudante de Mestrado

...............................................................................................................................
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Consentimento da Participação da Pessoa como Participante

Eu, ___________________________________________, RG______________,
Abaixo assinado, concordo com a participação do(a) meu(minha) filho(a) ou
dependente na pesquisa “Aprendizagem Significativa no Projeto Santos Jovem
Doutor” respondendo um questionário. Fui devidamente informado e esclarecido
pela pesquisadora Maria de Lourdes Medeiros Batista, sobre a pesquisa, os
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios
decorrentes

desta

participação.

Foi-me

garantido

que

posso

retirar

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer prejuízo.
Santos, _______de ____________________2016

Nome: _____________________________________________________
Assinatura__________________________________________________

meu
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ANEXO F- Termo de Assentimento para Alunos

Esta pesquisa será realizada pela aluna Maria de Lourdes Medeiros Batista, do
curso de Mestrado Profissional da Universidade Metropolitana de Santos, localizada
à Rua da Constituição, n° 374 Vila Mathias/Santos, como uma das atividades que
compõem seu aprendizado e formação profissional no curso de Mestrado
Profissional em Práticas Docentes no Ensino Fundamental, orientado pela Profª Dra.
Elisete Gomes Natário. Segundo preceitos éticos, informamos que sua participação
será absolutamente sigilosa, não constando seu nome em qualquer outro dado que
possa identificá-lo no relatório final ou em qualquer publicação posterior sobre esta
pesquisa. Pela natureza da pesquisa, sua participação não acarretará em quaisquer
danos, não caberá quaisquer bônus ou benefícios e não oferecerá nenhum risco à
sua pessoa. A seguir, damos as informações gerais sobre esta pesquisa,
reafirmando que qualquer outra informação que você desejar pode ser fornecida a
qualquer momento pela aluna ou pela professora responsável.
Tema da pesquisa: “Aprendizagem Significativa no Projeto Santos Jovem Doutor”
Objetivo: Discutir, nas especificidades que compõem a aprendizagem significativa, o
processo de ensino e aprendizagem de alunos do 8º e 9º anos do Ensino
Fundamental da rede pública que participam do Projeto Santos Jovem Doutor.
Procedimento: Aplicação de questionário aos alunos.
Você tem total liberdade para recusar a participação assim como solicitar exclusão
dos dados, retirando seu consentimento sem qualquer penalização ou prejuízo.
Agradecemos a participação, enfatizando que a mesma contribuirá para a
formação do aluno e para a construção do conhecimento atual na área de Práticas
Docente.
__________________________
Maria de Lourdes Medeiros Batista
RG. 11.844.613-7

____________________________
Profª Drª Elisete Gomes Natário
CRP-06/31478-3

Tendo ciência das informações neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Eu_____________________________________________________________,
portador do RG ________________________________________,
autorizo a aplicação desta pesquisa nesta instituição.
Santos, _______ de ____________________________ de 2016.
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ANEXO G – Considerações dos alunos sobre a participação no
PSJD
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ANEXO H – Depoimento sobre a contribuição do PSJD para
facilitar a compreensão da sexualidade dos participantes
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APÊNDICES

APÊNDICE A - Escala Atitudinal Tipo Likert

Prezado aluno.
Este Instrumento tem por objetivo conhecer sua opinião sobre o desenvolvimento
do Projeto Santos Jovem Doutor.
A sua opinião é muito importante para o diagnóstico das necessidades de um
aperfeiçoamento quanto à realização deste Projeto.
Leia cuidadosamente e assinale com um X, uma opção com o seu grau de
concordância com cada uma das assertivas, conforme a escala abaixo:
Legenda:
CT = Concordo totalmente
IC = Inclinado a concordar
ID = Inclinado a discordar
DT = Discordo totalmente

Não estabeleço relações entre os assuntos do Projeto Santos Jovem Doutor eas
1 discussões em sala de aula

CT

IC

ID

DT

Os assuntos trabalhados no PSJD estão ligados a assuntos que já conheço.

CT

IC

ID

DT

Os assuntos trabalhados no Projeto Santos Jovem Doutor não fazem parte da minha CT
3 vida.

IC

ID

DT

O Projeto Santos Jovem Doutor ajudou a entender melhor o conteúdo das outras
4 disciplinas.

CT

IC

ID

DT

5 Ter feito o mapa conceitual na Plataforma possibilitou entender a relação entre os
conteúdos abordados.

CT

IC

ID

DT

Os conhecimentos novos adquiridos no Projeto me fizeram rever os conhecimentos
6 anteriores.

CT

IC

ID

DT

7 O Projeto não contribuiu para que meu vocabulário melhorasse.

CT

IC

ID

DT

2

5
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CT

IC

ID

DT

CT

IC

ID

DT

As aulas com testes de resolução de problemas dificultaram a minha compreensão
quanto aos conteúdos abordados.

CT

IC

ID

DT

Os conteúdos trabalhados no Projeto Santos Jovem Doutor envolvem a
memorização das informações, não estabelecendo significados entre os
conhecimentos que eu já possuo e a informação nova.

CT

IC

ID

DT

CT

IC

ID

DT

CT

IC

ID

DT

Ter participado do Projeto Santos Jovem Doutor não contribuiu para melhorar
minha compreensão sobre os temas estudados.

CT

IC

ID

DT

O Projeto Santos Jovem Doutor me prepara para aplicar os conhecimentos no dia a
15 dia

CT

IC

ID

DT

CT

IC

ID

DT

Eu melhoraria as estratégias usadas na plataforma virtual da USP, colocando por
18 exemplo, vídeos mais significativos - mostrando os problemas enfrentados pelo uso
de drogas e pela gravidez na adolescência.

CT

IC

ID

DT

19 O Projeto Santos Jovem Doutor apresenta ideias, conceitos gerais, e nos solicita
chegar a exemplos específicos.

CT

IC

ID

DT

Devido à minha participação no Projeto, tenho mais cuidados pessoais com a
transmissão de doenças.

8

A minha participação no Projeto não melhorou a minha compreensão na leitura
de textos.

9
10
11

Pesquisar os conteúdos por meio da plataforma virtual tornou-me mais
12 independente quanto aos conhecimentos exigidos em sala de aula, pois possibilitoume buscar o conhecimento via internet usando palavras relacionadas aos assuntos
e seus significados e não somente a mesma palavra.
A representação gráfica tridimensional vista pelos vídeos do Homem Virtual
que eu já possuo e a informação nova.
13 conhecimentos
possibilitou-me aprender sobre as partes do corpo humano relacionadas ao todo
do ser humano mais do que com os conteúdos vistos nos livros didáticos.
14

16 A impressão em 3D dos órgãos do corpo humano me possibilitou a entender mais
fácil o que era somente visto somente em fotos ou falado em roda de conversas
A minha
impressão
em 3D dos
órgãos do
corpo me com
possibilitou
aprender
fácil o que os
A
experiência
no Projeto,
trabalhando
pesquisas
virtuaismais
e antecipando
16 era
somente
visto
emde
fotos
ou falado
conversas
conteúdos
das
aulas
Ciências,
faz em
comroda
quede
meu
aprendizado em sala de aula seja
17
mais interativo.

20 O Projeto Santos Jovem Doutor apresenta exemplos específicos e solicita chegar a
conceitos gerais.
Os conteúdos sobre gravidez na adolescência inseridos na plataforma virtual são
21 relevantes, pois eu reflito sobre o assunto e eles me facilitam aprender.
22 O Projeto Santos Jovem Doutor facilita-me compreender a minha sexualidade.
23 Devido à minha participação no Projeto, tive mais cuidados com a prevenção de
doenças.
24 O jeito de estudar no Projeto, de entender os textos buscando palavras-chave e
relacionando conceitos a elas, é o que me facilita aprender.
25
Sinto-me apto a aplicar na minha vida o que aprendi no Projeto.
26 Entendo com clareza o significado dos conteúdos inseridos na plataforma, pois complementa o que eu já
sabia sobre os assuntos nela abordados.
27 Desenvolver os mapas conceituais fez-me ter mais compreensão dos conteúdos
abordados na plataforma virtual da USP.
28
Utilizei pouco os conhecimentos abordados durante o Projeto para minha prática na comunidade.

CT

IC

ID

DT

APÊNDICE B - Quadro das Dimensões das Assertivas

DIMENSÕES

Dimensão 1 – Pressuposto da aprendizagem significativa

ASSERTIVAS

2,3,11,19,20,21 e
26

Esta dimensão buscou avaliar se houve uma nova âncora ao
conhecimento prévio, não arbitrário, e se houve uma revisão dos
conceitos prévios em relação aos novos, buscando explicar
princípios fundamentais que dão sustentação à aprendizagem
significativa.
Dimensão 2 – Estratégias da aprendizagem significativa.
5, 10, 12, 13, 16,
18 e 24
Esta dimensão busca a averiguação das estratégias que
acompanharam o processo do trabalho. Ou seja, pretende verificar
se houve contribuição para o desdobramento e para as
implicações no desenvolvimento do mesmo

Dimensão 3 – Desdobramento da aprendizagem
significativa.

Esta dimensão busca a manifestação da aprendizagem
significativa – ampliação dos conhecimentos prévios, construção
de novos conhecimentos.

1, 4, 6, 7, 8,
9,14,15, 17, 22,
25 e 27

