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Introdução: A crescente necessidade de se utilizar metodologias ativas na formação
discente faz com que novas formas de abordagens multidisciplinares sejam cada vez
mais comuns em nossas salas de aula. No curso de Ciências Biológicas buscou-se,
através de projetos aplicados em campo, compreender diversos conteúdos, utilizando
atividades práticas, tais como: distribuição, riqueza e abundância dos principais taxa de
invertebrados marinhos e costeiros; distribuição de espécies em diferentes zonações
ecológicas – adaptações a ambientes costeiros e marinhos; avaliação de impacto
ambiental de origem antrópica sobre as comunidades marinhas e costeiras; planos de
ação e monitoramento de impactos ambientais em pequenas comunidades. Objetivo:
Estudar invertebrados abordando a biologia, aspectos ecológicos e comportamentais,
história de vida e taxonomia.
Conhecer técnicas de coleta e preparação de material biológico.
Através de metodologia ativas, compreender como a dinâmica ecológica regional
interfere na distribuição das espécies no tempo e no espaço.
Fornecer instrumentos de avaliação de impacto ambiental. Metodologia: Os alunos
receberam informações sobre o local, condições climáticas, entre outros. O local de
estudo foi a praia dos Padres, em Aracruz – ES. Foi utilizada a metodologia de
projetos. Os roteiros foram distribuídos, com os objetivos, material, equipamentos e
técnicas para a coleta de dados.
A triagem, identificação e contagem foram realizadas em uma pousada, com materiais
diversos.
Foram ministradas: aulas noturnas e de observação das atividades humanas.
Os alunos realizaram a análise dos resultados, com tabulação e análise estatística. Ao
final das atividades os grupos prepararam a redação de um relatório final e
apresentaram seus resultados e ações. Resultados: A maioria dos exemplares de
invertebrados foi identificada sem grande dificuldade. Alguns foram identificados ao
nível específico;
Novas técnicas de coleta, manuseio e identificação foram aplicadas em campo em
situações reais;
A cooperação (muito mais uma união) entre os membros dos grupos e as discussões
entre grupos, em todas as etapas dos projetos e aulas, foi enriquecedor para alunos e
professores.
Apesar das condições adversas (chuva, frio, fome, cansaço) todas as atividades foram
realizadas com a participação ativa dos alunos;
A constatação dos impactos ambientais sofridos na região foi percebida pelos alunos.
Várias ações foram propostas para conscientizar a comunidade;
Alguns alunos vislumbraram a possível linha de pesquisa/ação que tentarão exercer
depois de formados.
 Conclusão: Utilizar a metodologia de projetos como uma forma de aprendizagem
significativa é possível. Tanto alunos quanto professores interagiram no levantamento
de questões e atitudes, assim como na resolução dos problemas ambientais encontrados
na região, com soluções plausíveis. Esperamos que este tipo de atividade seja praticada
com maior frequência na instituição.
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