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O objetivo deste trabalho foi avaliar se a utilização de metodologia diferenciada, 
como aulas práticas, contribui no ensino aprendizagem de alunos da educação básica 
sobre fotossíntese. O estudo foi realizado em uma escola pública no interior de 
Santarém-PA, na qual foram ministradas duas aulas teóricas sobre fisiologia vegetal, com 
enfoque ao tema fotossíntese como estratégia para fixação do conteúdo utilizou-se um 
vídeo animação sobre o assunto e, no final da aula, foi aplicado um questionário com 
questões abertas para avaliar a assimilação do conteúdo pelos alunos. Posteriormente, foi 
realizada uma aula prática (cromatografia em papel) sobre o tema, aplicada com base no 
questionário, observando os assuntos nas quais os alunos tiveram maior dificuldade de 
entendimento. Por fim, após o experimento, aplicou-se um novo questionário. Com base 
nisso, nossos resultados indicam que os alunos têm uma certa aversão as aulas teóricas, 
sendo consideradas monótonas e chatas. Observou-se ainda, a dificuldade que os mesmos 
têm em compreender processor básicos de fisiologia vegetal. Quando a aula teórica foi 
complementada com a aula prática, observou-se maior interação por parte dos alunos, 
verificando um aumento em respostas completas nos questionamentos quando 
comparadas com as respostas dadas com base somente na aula teórica. Isso demonstra 
que a utilização de metodologias diferenciadas é uma importante ferramenta no ensino-
aprendizagem de alunos da educação básica. 
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