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ÁREA TEMÁTICA:  

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( x )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – As atuais configurações do Estágio Curricular Supervisionado nos cursos de licenciatura 
possibilitam uma maior interação entre a Universidade e a comunidade escolar. No curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas, a possibilidade de uma integração conceitual aliada à realidade 
dos estudantes da Educação Básica é viabilizada por meio de atividades extracurriculares. O 
presente trabalho apresenta os resultados da intervenção realizada em uma instituição pública de 
ensino para 80 (oitenta) estudantes de 7° e 8° ano do Ensino Fundamental a partir do tema 
Pediculose - infestação por Pediculus capitis. Para o planejamento das atividades, foram levados em 
consideração três fatores: a faixa etária dos estudantes, a prevalência da pediculose no ambiente e o 
conhecimento prévio dos alunos sobre o tema. A intervenção buscou articular o processo ensino-
aprendizagem da disciplina de Ciências, por meio de atividades teórico-práticas sobre o ciclo 
biológico dos piolhos, métodos transmissivos e profiláticos com uma linguagem simples, clara e 
objetiva. Através de questionários avaliamos a pertinência do assunto para os estudantes, sendo 
mais de 90% de aprovação das informações apresentadas, estas consideradas inovadoras e 
objetivas. Aproximadamente 85% dos estudantes consideraram relevante a abordagem do assunto 
dentro das escolas. O Estágio Curricular Supervisionado como espaço de interação entre a 
Universidade e Escola possibilita a ação de extensão universitária, pois permite aos acadêmicos um 
maior envolvimento em práticas educativas diversificadas, e a promoção da aprendizagem pelos 
estudantes de conhecimentos biológicos, a partir da identificação de situações que vivencia em seu 
cotidiano.  
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