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 ÁREA TEMÁTICA:  
 
(    )  COMUNICAÇÃO 
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( x )  EDUCAÇÃO 
(    )  MEIO AMBIENTE 
(    )  SAÚDE 
(    )  TRABALHO 
(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – O presente trabalho tem como objetivos divulgar alguns eventos e atividades que se 
deram por realizados pelo grupo do PIBID, bem como a informações  ligadas a Ciências Biológicas e 
à Educação. Os conteúdos que se abordam são de ordem cultural, divulgação de eventos, oficinas 
realizadas, saídas estratégicas, conteúdos específicos de Ciências e Biologia, tutoriais e informações 
referentes à escola. A divulgação do blog deu-se a partir de outubro de 2011, tendo como veículo de 
divulgação, as redes sociais, como Facebook e Twitter, e, por conseguinte através da lista de e-mails 
de acadêmicos e professores do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e no site da Secretaria 
Estadual de Educação do Estado do Paraná. Comprova-se que o blog é mais um recurso didático 
disponível na atualidade, viabilizando e disseminando a aprendizagem. A metodologia seguida para 
as postagens é bem simplificada, até mesmo pela facilidade de organização entre os PIBIDianos. As 
postagens são semanais, sendo cada integrante do PIBID responsável por um post por semana, os 
posts podem ser escolhidos de acordo com a necessidade dos alunos, ou de acordo com o interesse 
do assunto pelo responsável pela postagem. Apesar de ser uma tecnologia que não é tão utilizada 
por professores do Ensino Fundamental e Médio, nota-se que é um recurso didático em potencial, e 
um ótimo instrumento vinculador, isso quando se trata do ensino-aprendizagem. 
  
 
PALAVRAS CHAVE – Blog de Biologia. Recurso Didático. Aprendizagem. 

 

 

 

                                                 
1Acadêmica de Licenciatura em Ciências Biológicas da UEPG, bolsista do Programa 
Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência, PIBID. fabi16_a_f@hotmail.com 
2Acadêmico de Licenciatura em Ciências Biológicas da UEPG, bolsista do Programa 
Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência, PIBID. boyurk@hotmail.com 
³Voluntária do Programa Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência, PIBID. 
biogodoy@yahoo.com.br. 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

2 

Introdução 

 

A informática educativa possibilita muitos caminhos para que o professor realize suas 

aulas de uma forma interessante, diante do mundo tecnológico em que vivemos (FERREIRA, 

2007).  

Um blog trata-se de um site cujo dono usa para fazer registros diários, que podem ser 

comentados. Em comparação com um site comum, oferece muito mais possibilidades de 

interação, pois cada post (texto publicado) pode ser comentado (VON STAA, 2005).  

Um blog de Ciências e Biologia podem abordar diversos temas, incluindo, por 

exemplo, questões ambientais, curiosidades da área da saúde, conteúdo ministrado em sala de 

aula sobre biologia específica, notícias referentes à ética animal, registros de atividades 

realizadas em sala de aula e saídas técnicas.  

A publicação dos debates e opiniões dos alunos permite que sua avaliação pelo 

professor forneça aos alunos o apoio e o incentivo necessário à ampliação e ao 

aperfeiçoamento de suas aprendizagens (DE SÁ, 2005).  

O blog serve como um material de apoio ao estudante, o qual pode acessar a qualquer 

momento fora do horário de aula, ou em algum caso onde o professor possa utilizá-lo com os 

alunos dentro da classe como parte de avaliação.  

Segundo os PCNs, os materiais de apoio ao currículo e ao professor cumprem seu 

papel quando são fontes de sugestões e ajudam os educadores a questionarem ou a 

certificarem suas práticas, contribuindo para tornar o conhecimento científico significativo 

para os estudantes. 

 

Objetivos 

 

Tomam-se como objetivos, a divulgação dos dados de atividades desenvolvidas, como 

saídas de campo estratégicas, eventos culturais, e postagens de assuntos específicos das 

matérias de Ciências e Biologia; a promoção de uma melhor eficácia quando se diz respeito 

ao aprender, ao desenvolver, ao assimilar dos conteúdos e vivências que foram 

proporcionados aos alunos; demonstração da competência da informática quando entra em 

terreno educacional, proporcionando praticidade e eficiência no ensino. 

 

Metodologia 

 

O Projeto do blog iniciou-se em outubro de 2011, pelos integrantes do Programa 

Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência, PIBID, da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG). 

No blog contêm matérias sobre cultura, assuntos de Biologia, atualidades no que se 

dizem respeito à ciência, artigos, e afins. 

No PIBID são realizadas reuniões de período em período, tendo como um dos projetos 

vigentes, o blog, continuamente está em discussão, tanto sobre conteúdos, quanto a 

atualização do mesmo. Em uma dessas reuniões é confeccionado um cronograma, no qual são 

colocadas pessoas responsáveis por pesquisar e postar no blog, as atualizações dos conteúdos 

se dão semanalmente, que é quando o próximo responsável pela postagem, da mesma forma 

que o anterior, é incumbido de atualizar o blog com seu texto/matéria/artigo. 

O blog é possível, pois há a divulgação nas redes sociais, como Facebook, Twitter, e 

também via e-mail. 

 

Desenvolvimento 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

3 

 Quanto ao projeto do blog, podem-se citar muitas e quiçá, apenas qualidades, não 

apenas no que se diz respeito ao conteúdo, mas sim a idealização do projeto, de forma que se 

tinha como objetivo inicial, atingir os alunos das classes em que o PIBID de Ciências 

Biológicas atingiria na escola. 

Com o objetivo inicial atingido, a visão que se tinha dos objetivos teve de ser revisada 

e acrescentar alguns mais e com isso conseguiu-se atingir um público maior. 

 Além do impacto frente ao abranger do público, nasceu um importante instrumento 

didático colocado nas mãos dos professores, que por hora conseguem utilizá-lo muito bem. 

  

 

Resultados 

Notou-se que alguns assuntos são muito mais visualizados do que outros, como por 

exemplo, os que falam sobre saúde: 

 

Tabela1- Páginas mais visitadas 

 

Assunto Visualizações 

Vermes que podem causar doenças 14850 

Células tronco 8237 

Meio ambiente: impactos ambientais 6628 

As flores vão além das aparências 3895 

Desidratação 3545 

A construção de teias das aranhas 2927 

Mulher dá a luz a oito crianças 2280 

Deficiência visual e sala de aula 1920 

Filmes que podemos abordar nas aulas de 

ciências e Biologia 

906 

Quem faz parte do PIBID de Biologia 359 

Protozoários de massinha 150 

Blogs das turmas General Ozório 36 

 

                                            Figura 1: Assuntos e visualizações dos posts do blog 
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Pode-se perceber um pouco do público que visita o blog, com base nas estatísticas 

que mostraram o local das visualizações, e também os servidores que utilizaram para navegar. 

Tabela2- Estatística      

Localização Visualizações Navegador Visualizações Sistema 

operacional 

Visualizações 

Brasil 105186 Chrome 65895 Windows 108462 

Estados 

Unidos 

7185 Internet 

Explorer 

31314 Linux 2299 

Portugal 5797 Firefox 19363 Macintoch 1082 

Rússia 246 Safari 1778 Android 1016 

Alemanha 235 Mobile Safari 914 iPad 511 

França 97 Opera 688 iPhone 441 

Angola 95 Bing Preview 341 Other Unix 378 

Bolívia 70 Chromeframe 315 Nokia 135 

Itália 65 Mobile  46 Windows 

NT 6.1 

33 

Colômbia 61 cnOS 45 iPod 31 
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 Figura 2: Estatísticas do público atingido 

 
 

Figura 3: Visão geral do Blog 
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Conclusões 

 

Com base nos resultados, puderam-se constatar o crescimento do blog no decorrer do 

projeto, o mesmo pôde alcançar o público de forma mais abrangente, atingindo assim, muito 

mais internautas, alunos e interessados por essa área. 

Foi optado por ser um blog o projeto. Esse instrumento que tem um potencial imenso, 

quando se deparou defronte aos alunos, apresentou resultados animadores. 

Conclui-se também que após entrarem em contato com o blog, o comportamento dos 

alunos sofreu algumas alterações, para melhor. Os alunos que outrora eram envergonhados, 

ou ativos por demasiado durante as aulas, por hora encontram-se interessados nas aulas, com 

mais sede do saber. 

Conta-se ainda que o blog não trouxe benefícios apenas aos alunos, mas também aos 

professores, que agora podem contar com mais um tipo de apoio, e não precisam deter-se 

presos  apenas aos livros didáticos. 
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