
 

 

 

                                                                

 
 

O ESTUDO DE CASO

BIOQUÍMICA

 

RESUMO  

No contexto socioeducacional co
saber científico à luz da resolução de situações
discente da Educação Básica, pois, partindo dos conhecimentos prévios do educando, 
conforme preconizam as teori
Aprendizagem significativa de Ausubel, o docente permite a consolidação do saber frente ao 
desenvolvimento e efetivação de múltiplas competências e habilidades fundamentais para 
uma formação holística. O Estudo de Caso se nos apresenta como metodologia capaz de 
atender às prerrogativas supramencionadas e transformar a ensinagem em um processo 
contínuo e aplicável. Essa estratégia de aprendizagem ativa permite uma abordagem eficaz 
para o componente curricular de Biologia no Ensino Médio e se nos mostra como resolutiva 
da situação-problema evidenciada anteriormente. Neste ensejo, o presente estudo 
preconiza o desenvolvimento e a difusão de uma sequência didática, pautada na utilização 
do Estudo de Caso, para efetivação dos saberes concernentes à Bioquímica, mais 
especificamente, das vitaminas. Possuindo natureza aplicada e abordagem qualitativa, a 
pesquisa em tela configura-se como exploratória e, alicerçada nos materiais bibliográficos, 
traz como produto educacional a ser ofertado aos docentes do componente curricular de 
Biologia uma sequência didática constituída por seis aulas de cinquenta minutos, nas quais 
o professor deverá sistematizar o desenvolvimento de suas atividades. A princípio 
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No contexto socioeducacional contemporâneo verifica-se como fulcral a contextualização do 
saber científico à luz da resolução de situações-problema relacionadas à realidade do 
discente da Educação Básica, pois, partindo dos conhecimentos prévios do educando, 
conforme preconizam as teorias de Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky e da 
Aprendizagem significativa de Ausubel, o docente permite a consolidação do saber frente ao 
desenvolvimento e efetivação de múltiplas competências e habilidades fundamentais para 
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Anais do 1º Congresso Nacional online de Estudos Científicos 

 

(apresentação da situação) o professor deverá explicitar ao educando o modo de 
sistematização adotado para construção da sequência didática, para tal, torna
fundamental importância que a quantidade de aulas e a descrição minuciosa dos 
procedimentos metodológicos a 
descritos, em seguida (produção inicial
do discente acerca do conteúdo em tela, recomenda
associadas às vitaminas e alimento
também, uma breve apresentação das múltiplas vitaminas a serem contempladas no estudo 
seguinte. Partindo dos saberes previamente reconhecidos na produção inicial, através de 
explanação oral com exemplos escr
textos do livro didático ou através da exposição de slides em 
contemplar: os conceitos fundamentais das vitaminas, apresentando a composição química, 
e as propriedades fundamentais destas biomoléculas (
existentes e sua classificação em conformidade à função orgânica que possuem ou 
propriedades químicas (módulo 02
hipovitaminoses - (Módulo 03
pesquisas em textos acadêmico
descrevam os sintomas associados ao baixo consumo de vitaminas e, desenvolver junto aos 
educandos, um estudo de caso (
respetivas vitaminoses, fazendo uso dos saberes adquiridos em sala de aula ao longo da 
sequência. Espera-se que ao final da execução do produto educacional desta pesquisa, 
discente e docente possam efetivar as expectativas de aprendizagem concernentes ao 
conteúdo de vitaminas na Educação Básica e, o saber científico possa ser contemplado à 
luz de uma prática ativa de ensinagem.
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) o professor deverá explicitar ao educando o modo de 
sistematização adotado para construção da sequência didática, para tal, torna
fundamental importância que a quantidade de aulas e a descrição minuciosa dos 
procedimentos metodológicos a serem realizados por todos ao longo da mesma sejam 

produção inicial), para que possa tomar ciência dos saberes prévios 
do discente acerca do conteúdo em tela, recomenda-se a utilização de descrições 
associadas às vitaminas e alimentos a partir de um jogo da memória, que permitirá, 
também, uma breve apresentação das múltiplas vitaminas a serem contempladas no estudo 
seguinte. Partindo dos saberes previamente reconhecidos na produção inicial, através de 
explanação oral com exemplos escritos em quadro branco, leitura crítico
textos do livro didático ou através da exposição de slides em Datashow, o professor deverá 
contemplar: os conceitos fundamentais das vitaminas, apresentando a composição química, 

undamentais destas biomoléculas (módulo 01); os tipos de vitaminas 
existentes e sua classificação em conformidade à função orgânica que possuem ou 

módulo 02) e; as vitaminoses - hipervitaminoses, avitaminoses e 
Módulo 03). Ulteriormente, o educador deverá buscar, através de 

pesquisas em textos acadêmico-científicos e/ou bibliográficos, fragmentos textuais que 
descrevam os sintomas associados ao baixo consumo de vitaminas e, desenvolver junto aos 

udo de caso (produção final) voltado a associar os sintomas às suas 
respetivas vitaminoses, fazendo uso dos saberes adquiridos em sala de aula ao longo da 

se que ao final da execução do produto educacional desta pesquisa, 
te possam efetivar as expectativas de aprendizagem concernentes ao 

conteúdo de vitaminas na Educação Básica e, o saber científico possa ser contemplado à 
luz de uma prática ativa de ensinagem. 
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