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Introdução: O educador é o intermédio entre o conhecimento e a aquisição dos saberes
pelo aluno. Apesar de ser tarefa primordial do professor, a diversificação metodológica
se torna um desafio quando, o mesmo, não tem acesso a ferramentas que transcendem
o modelo tradicional de ensino. O uso de metodologias ativas enriquece o aprendizado,
permite ações que envolvem múltiplas dimensões, exigindo que o trabalho
investigativo dos alunos assuma variadas formas possibilitando o desencadeamento de
ações cognitivas, a manipulação de materiais, questionamento, observação, verificação
de hipóteses. A aprendizagem por metodologias ativas despertam a curiosidade, o
desejo de experimentar estimulando mudanças atitudinais e conceituais. Objetivo:
Aplicar a metodologia de aprendizagem por pares em aulas de Ciências como
ferramenta enriquecedora do aprendizado. Além disso o trabalho teve como objetivos:
demonstrar para os professores que as metodologias ativas, podem contribuir para uma
aprendizagem significativa. Desenvolver habilidades de comunicação e
relacionamento interpessoal, autoconfiança e colaboração entre os alunos.
Metodologia: A atividade integra ações do Programa Institucional de bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID). Foi aplicado em turmas do 7º ano, durante as aulas de
Ciências. Os bolsistas iniciaram as atividades aplicando um teste diagnóstico com o
tema: “Infecções parasitárias humanas”. A partir do teste foram elaboradas atividades
utilizando a metodologia de aprendizagem por pares. Os bolsistas elaboraram
exposição de 20 minutos, posteriormente foram aplicadas questões complementares
sobre os ciclos das doenças parasitárias. Os estudantes respondiam individualmente e
posteriormente em grupos para confrontar as respostas. Ao final da aula foi aplicado
questionário para análise do que foi apreendido pelos estudantes. Resultados: Dos 19
alunos que participaram da atividade,  11 obtiveram aumento na nota após a atividade,
3 alunos mantiveram a nota e 5 tiveram queda na nota. A avaliação diagnóstica
totalizou 7,0 pontos. Na primeira avaliação, verificou-se uma média total de 2,5
pontos, já na segunda avaliação, verificou-se uma média total de 5,0 pontos.
Importante ressaltar que a aplicação desta metodologia permitiu aos estudantes
participar ativamente da construção do conhecimento, por meio da discussão e
interação com os colegas, os estudantes discutiram o conteúdo, elaboraram uma
resposta de maneira coletiva. Conclusão: Durante a aplicação da aprendizagem por
pares, os estudantes construíram conhecimento exercitando a troca de saberes,
validando interdisciplinaridade do aprendizado. Alcançamos progressos nos conteúdos
de Ciências utilizando a metodologias ativas. As ações não se esgotam nestas
metodologias, caminhamos para mudança na maneira como os conteúdos são
ministrados na educação básica.
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