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RESUMO 

 

Os memes digitais são unidades eletrônicas de propagação dos mais variados 
assuntos. A utilização correta dos mesmos garante que um grande número de 
pessoas tenha acesso a eles, servindo como ferramenta de comunicação e 
informação, como também, um instrumento pedagógico na esfera educativa. Nesta 
perspectiva, o presente estudo objetiva apresentar uma Sequência Didática (SD) 
sobre a temática saúde da célula com a utilização de memes, e de modo específico 
refletir como o uso de memes educativos pode contribuir para a construção do 
conhecimento da saúde celular e para Educação em Saúde a partir de uma 
validação externa da proposta de SD. A metodologia da SD se dá através de três 
momentos pedagógicos, sendo eles distribuídos em Problema inicial, Organização 
do conhecimento e Aplicação do conhecimento, propostos inicialmente por Demétrio 
Delizoicov. No primeiro momento, intenciona-se uma ConversAção sobre o tema, 
apresentando memes existentes para gerar discussão e esclarecimentos quanto a 
verdade das informações. O segundo momento propõe o conhecimento das 
características e funções da célula, e suas interfaces com a saúde humana. Já o 
terceiro momento visa a construção e a publicidade de memes educativos 
produzidos pelos discentes participantes. A validação externa da SD ocorreu pelo 
envio, no formato digital, da proposta a um grupo de professores em atuação. Diante 
o exposto, almeja-se que através deste produto educacional os discentes se tornem 
detentores e divulgadores de saberes relacionados à saúde da célula, de modo 
individual e coletivo. 
.  
 
Palavras-Chave: Célula, Momentos pedagógicos, Sequência didática, Saúde. 
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ABSTRACT 

 

Digital memes are electronic units for the propagation of the most varied subjects. 
The correct use of these guarantees that a large number of people have access to 
them, serving as a communication and information tool, as well as a pedagogical tool 
in the educational sphere. In this perspective, the present study aims to present a 
Didactic Sequence (SD) in the light of cell health with the use of digital memes, and 
specifically reflect how the use of educational memes can contribute to the 
construction of knowledge of cellular health and to Health Education based on an 
external validation of the DS proposal. The SD methodology takes place through 
three pedagogical moments, being distributed in Initial problematization, Organization 
of knowledge and Application of knowledge, initially proposed by Demétrio 
Delizoicov. In the first moment, a ConversAção on the theme is intended, presenting 
existing memes to generate discussion and clarification regarding the veracity of the 
information. The second moment proposes knowledge of the characteristics and 
functions of the cell, and its interfaces with human health. The third moment, on the 
other hand, aims at the construction and advertising of educational memes produced 
by the participating students. The external validation of the SD occurred by sending, 
in digital format, the proposal to a group of teachers of basic education in action. 
Given the above, it is hoped that through this educational product students become 
holders and disseminators of knowledge related to cell health, individually and 
collectively. 

Keywords: Cell, pedagogical moments, didactic sequence, health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pandemia surpreendeu a todos, trazendo o distanciamento social e uma 

situação até então estranha para a maioria das pessoas. Com as escolas isto não foi 

diferente, e desta forma as mídias digitais que já eram em parte utilizadas, tornaram-

se essenciais e o principal meio de comunicação e informação. Foi pensando nisso 

que este trabalho foi desenvolvido, pautado no uso de tecnologias digitais, em 

especial os memes. Como aponta Torres (2016, p. 60) adaptado para a internet, 

especialmente para as redes sociais, o conceito de meme passa a ser uma 

"unidade" propagada ou transmitida através da repetição e imitação, de usuário para 

usuário ou de grupo para grupo”. Sendo assim, os memes podem ser uma 

ferramenta de propagação de informação correta e instrutiva, tanto em relação a 

atual situação em que vivemos. 

Assim pensando no ensino de Biologia e na responsabilidade de se trabalhar 

conteúdos associados à saúde e que em consequência disso faz parte do contexto 

da pandemia, mais precisamente os aspectos relacionados às células, que são as 

peças responsáveis pela saúde e bem-estar do nosso corpo. 

A conjuntura pandêmica despertou também atenção para conteúdos antes 

distantes do público em geral como os vírus e suas características. A Covid-19 

trouxe consigo dúvidas e questões, por vezes esquecidas ou nem sempre 

valorizadas e contextualizadas no cotidiano escolar, como por exemplo, a diferença 

entre um vírus, uma bactéria e/ou uma célula animal. Ouvia-se popularmente no 

início da pandemia a divulgação errônea de que ao utilizar sabonete antibacteriano 

eliminar-se-ia o vírus, sendo que bactérias e vírus são organismos distintos. 

Situações como essa despertaram o interesse e a intenção na construção deste 

trabalho, como também motivaram a indagação de como abordar educação e saúde 

de uma forma dinâmica e interativa?  

Conforme dados obtidos na página do Ministério da saúde, em 1946 a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu saúde como um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou 

enfermidade (BRASIL, 2020). Sendo assim, percebe-se que estar saudável não 

significa apenas não apresentar sintomas de alguma enfermidade, saúde depende 

de vários fatores. Nesta perspectiva, relacionar educação com a saúde contribui 

para que o todo (corpo por completo) possa estar saudável, pois nesta abordagem 
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torna-se possível informar o tema de um modo verídico, sem sensacionalismos e/ou 

fake news, contribuindo para que as informações e práticas sejam utilizadas 

corretamente.  

A junção entre educação e saúde não é algo recente, pois a temática vem 

sendo inserida na educação básica desde o começo do século XX, com 

apontamentos iniciais relacionados aos conceitos de higienismo e sanitarismo. Na 

contemporaneidade as discussões se pautam em duas perspectivas: Educação para 

Saúde e Educação em Saúde. Silva e Garcia (2020, p.321) consideram que a 

Educação para Saúde “está ligada a conceitos fechados, transmitidos por alguém 

com “mais conhecimentos” (professor) a alguém com “menos conhecimentos” 

(aluno), sendo assim, a Educação para Saúde traz em seu contexto assuntos 

básicos que de certa forma limitam o aluno e não instigam o mesmo pela busca por 

informações mais amplas e completas.  

Por outro lado, a Educação em Saúde, conforme determina Candeias (1997, 

p.210) compreende:  

“Quaisquer combinações de experiências de aprendizagem delineadas com 
vistas a facilitar ações voluntárias conducentes à saúde. A palavra 
combinação enfatiza a importância de combinar múltiplos determinantes do 
comportamento humano com múltiplas experiências de aprendizagem e de 
intervenções educativas”. 
 

 Desta forma, cabe destacar que através da elaboração deste trabalho, os 

memes tem potencial para contribuir com a aprendizagem do conceito saúde, pois 

de certo modo os mesmos podem ser construídos com inúmeros formatos o que os 

tornam um meio atrativo e interativo para promoção e inserção da Educação em 

Saúde.  

Ao conceituar Educação em Saúde pode-se relacionar com a ideia de 

Letramento em Saúde, que de acordo com Silva e Garcia (2020, p.321) em 

paráfrase as ideias de Nutbeam (2008), corresponde às “habilidades pessoais, 

cognitivas e sociais que determinam o acesso e uso consciente das informações 

para manter e promover uma boa saúde”. Nesta continuidade, ressalta-se 

novamente que os memes podem ser fontes de informação e propagação de 

informações relacionadas à saúde, podendo contribuir com os cuidados com a 

mesma e para ascensão do Letramento em Saúde. 

Pensando nisso, o contexto escolar representa um espaço importante para a 

Educação em Saúde, pois na escola pode ocorrer “a transmissão, mediação e 
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problematização de conceitos, hábitos de vida, valores e atitudes, possuindo 

impacto na formação da criança e do adolescente”, ou seja, oportuniza atitudes 

saudáveis (MONROE et al., 2013, p.8). Cabe então aos docentes alavancar e 

disseminar conteúdos sobre saúde, e considerar a Educação em Saúde como “uma 

aposta no trabalho em sala de aula que conceba a saúde como consistindo em um 

emaranhado de relações, que consideram diversas dimensões e fatores, para que a 

saúde possa ser compreendida de uma forma mais integrada pelos alunos” 

(MARINHO; SILVA, 2017, p. 11).   

No que diz respeito à saúde humana, vale ainda destacar a importância das 

células e suas funcionalidades metabólicas para manutenção da vida. Uma unidade 

básica e fundamental, presente em grande número no corpo humano, é capaz de 

desempenhar funções atreladas à diferenciação celular adaptada às variadas 

funções biológicas, além de se multiplicar em cópias para perpetuação e 

sobrevivência (SILVA, 2020). O estudo das células é responsável por capacitar o 

indivíduo a lidar com outros fatores relacionados à citologia, como por exemplo, o 

funcionamento e as exigências metabólicas, pois, o desenvolvimento e desempenho 

das mesmas garantem uma vida saudável para o organismo que as contém.  

Para o bom funcionamento de uma célula é preciso lembrar que esta é 

composta por elementos bioquímicos, e “devido ao fato de todas as células 

fabricarem DNA, RNA e proteínas, todas devem conter e manipular um conjunto 

semelhante de pequenas moléculas, incluindo açúcar simples, nucleotídeos e 

aminoácidos, assim como outras substâncias que são universalmente necessárias” 

(ALBERTS et al., 2010, p.8). Quanto à nutrição, a célula requer a energia química 

produzida pelas mitocôndrias, pois “elas aproveitam a energia a partir da oxidação 

de moléculas de alimento, como os açúcares, para produzir Trifosfato de Adenosina, 

ATP - o combustível básico que fornece energia para a maioria das atividades das 

células” (ALBERTS, 2006, p.17). Alem disso, a célula necessita de mecanismos 

eficientes de defesa, ou seja, um sistema imunológico para combater 

microorganismos invasores, remover células e resíduos, e para criar uma “memória 

imunológica” (LEANDRO et al., 2007). 

Diante o exposto, supõe-se que a utilização dos memes podem contribuir 

para a construção do conhecimento acerca da saúde das células. As respostas 

podem ser alcançadas em reconhecer o potencial desta mídia digital, uma vez que 

um meme pode ser definido como: 
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[...] ideias que se propagam pela sociedade e por meio de nossas redes 
sociais digitais e sustentam determinados ritos ou padrões culturais. 
Somente a partir do final da década de 1990 e início da década de 2000, 
mais especialmente com o desenvolvimento das redes sociais digitais, é 
que os memes, como hoje os conhecemos se difundiram, principalmente se 
manifestando como expressões comunicacionais que ganham espaço por 
intermédio de uma forma própria de propagação em rede (OLIVEIRA; 
PORTO; ALVES, 2019, p.2). 

 
Ainda de acordo com Oliveira; Porto; Alves (2019, p.2) os memes vem 

ganhando espaço e representando um elemento cultural popular em ambientes 

digitais, como um fenômeno de diferentes formatos apresentado na internet, porém 

“apesar disso, são geralmente compreendidos como conteúdos efêmeros e 

encarados como ‘irrelevantes’, já que são frutos de sua popularização por meio da 

linguagem do humor”. Os memes podem ser utilizados para propagar informações 

corretas e instrutivas quando aplicados com o intuito de disseminar conteúdos 

relevantes, entre eles a saúde das células. Por meio de um meme relacionado à 

ciência, por exemplo, as informações podem se transformar em conhecimento, 

baseando-se nas condições de produção, ligados ao contexto sócio e histórico, e à 

memória ou ao debate público que, pode, também, ser agregado ao conteúdo, 

embora isso não seja uma regra (OLIVEIRA; PORTO; JUNIOR, 2020, p.2). 

Desta forma, esta ferramenta pode contribuir para a Educação em Saúde, 

com informações corretas, e de certa forma divertidas e descontraídas, mas 

mantendo o foco no conteúdo, na construção e na contextualização do 

conhecimento. Sendo assim, este trabalho se justifica através da apresentação de 

uma estratégia para promover a Educação em Saúde, pois através dos memes os 

alunos podem se informar e compartilhar um conteúdo que foi construído e pensado 

como uma forma diferenciada de disseminar informações corretas e úteis. Neste 

sentido, utilizou-se os memes como uma forma diversificada na construção do 

conhecimento e na promoção da Educação em Saúde para efetivar este Letramento. 

Associado a isto, por meio dos memes é possível inserir os preceitos da 

inovação pedagógica no ensino de biologia. Considera-se inovação pedagógica as 

iniciativas de estudantes e professores que viabilizem a elaboração de novos 

significados, perguntas e respostas em relação aos desafios existentes num 

contexto educativo (CAVALLO et al., 2016). Os memes têm caráter inovador pois 

utilizam meios digitais como fonte de propagação de conteúdos e estimulam a 

criatividade, pois “para a formação de habilidades criativas, as tecnologias são 
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meios que permitem a expressão de forma ampla'' (CAVALLO et al., 2016, p. 147). 

Consideramos que a construção de memes com conteúdo e visual atrativos e 

informativos favorece a aquisição e a transmissão de informações relevantes e 

verídicas sobre a saúde das células. 

Assim sendo, este estudo objetiva apresentar uma Sequência Didática sobre 

a temática saúde da célula com a utilização de memes; e especificamente refletir 

como o uso de memes educativos pode contribuir para a construção do 

conhecimento da saúde celular e para Educação em Saúde a partir de uma 

validação externa da proposta. 

 

2 SAÚDE E ENSINO: ALGUMAS INTERFACES 

 

A unidade temática “Vida e evolução” da Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2019) propõe a percepção de que o corpo humano é um todo dinâmico e 

articulado, e que a manutenção e o funcionamento harmonioso desse conjunto 

dependem da integração entre as funções específicas desempenhadas pelos 

diferentes sistemas que o compõem. Além disso, destacam-se aspectos relativos à 

saúde, compreendida não somente como um estado de equilíbrio dinâmico do 

corpo, mas como um bem da coletividade, abrindo espaço para discutir o que é 

preciso para promover a saúde individual e coletiva, inclusive no âmbito das políticas 

públicas (BRASIL, 2019). 

A saúde integra também as macroáreas de estudo dos Temas 

Contemporâneos Transversais (TCTs), que de acordo com o Ministério da Educação 

(BRASIL, 2019, p. 6) “têm a condição de explicitar a ligação entre os diferentes 

componentes curriculares de forma integrada, bem como de fazer sua conexão com 

situações vivenciadas pelos estudantes em suas realidades”, permitindo aproximar o 

contexto e contemporaneidade dos saberes descritos na BNCC.  

“pela natureza do conhecimento científico, não se pode pensar no ensino de 
seus conteúdos de forma neutra, sem que se contextualize o seu caráter 
social, nem há como discutir a função social do conhecimento científico sem 
uma compreensão do seu conteúdo”. Santos (2007, p. 478) 
 

Esta contextualização por sua vez se aproxima das premissas do 

letramento, em especial o científico, o qual se refere às práticas efetivas de leitura e 

escrita no plano social. Assim, uma pessoa letrada não é somente aquela que é 

capaz de decodificar a linguagem escrita, mas aquela que efetivamente faz uso 
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desta tecnologia na vida social de uma maneira mais ampla (MAMEDE; 

ZIMMERMANN, 2005). 

 
O letramento dos cidadãos vai desde o letramento no sentido do 
entendimento de princípios básicos de fenômenos do cotidiano, até a 
capacidade de tomada de decisão em questões relativas à ciência e 
tecnologia em que estejam diretamente envolvidos, sejam decisões 
pessoais ou de interesse público (SANTOS, 2007, p. 480). 
 

Ao considerar uma visão crítica e reflexiva do letramento científico, propõe-

se que o discente deva reconhecer os conceitos e os processos científicos, como 

também articulá-los em propostas do dia-a-dia e no exercício da cidadania 

(RODRIGUES; QUADROS, 2020). Neste sentido, cabe destacar o letramento em 

saúde, pois como indica Silva et al. (2020, p. 2) são “habilidades cognitivas e sociais 

que determinam a motivação e a capacidade dos indivíduos para obter acesso, 

compreender e utilizar a informação de maneira a promover e manter uma boa 

saúde”.  

O letramento em saúde vem se destacando nos últimos anos, por considerar 

o conhecimento do indivíduo sobre determinado tema de saúde, e a maneira como o 

sujeito entende, avalia e usa informações e serviços para tomar decisões sobre sua 

saúde, sendo influenciado por fatores e características socioculturais do meio onde 

está inserido (SILVA, 2020). O letramento, para tanto, constitui amplo fenômeno 

social de uso da escrita em diversos contextos sociais, a partir do qual, relações 

intersubjetivas são constituídas, histórica e coletivamente, para atender as diferentes 

funções, usos e  objetivo (BISCOUTO et al., 2020).  

Neste sentido cabe destacar como as tecnologias podem auxiliar os alunos 

no uso das práticas sobre letramento científico e em saúde, pois como cita 

Rodrigues et al. (2020, p. 190): 

 

Nos dias atuais as tecnologias fazem parte do nosso cotidiano, tornando-se 
imprescindíveis para realizarmos as mais diversas tarefas do dia a dia. 
Desta maneira, é necessário repensarmos a maneira como instruímos 
nossos alunos sobre o acesso, a utilização e o aproveitamento das 
informações oriundas pelas inovações tecnológicas.  
 

Tais tecnologias estão ganhando forte espaço, inclusive, na sala de aula, já 

que é quase impossível para muitos jovens hoje em dia ficarem desconectados por 

muito tempo do ciberespaço, o que implica seu uso na escola, e na própria sala de 

aula, com ou sem o consentimento do professor(a) (BORBA PUGENS et al., 2021).  



17 

 

Neste sentido a forma do aluno passivo, sentado, durante horas por dia, em 

uma carteira, apenas ouvindo exposições, não dialoga com esta nova realidade do 

campo da comunicação (CAVALLO et al., 2016, p. 144). Sendo assim, as novas 

formas de transmissão do conhecimento como, por exemplo, as tecnologias de 

informação e comunicação não devem passar despercebidas por parte dos 

docentes, mas sim podem ser utilizadas como ferramenta complementar com a 

finalidade de atrair o aluno para o ambiente escolar.  

Neste sentido, estudos sobre as “tecnologias e mídias digitais mostram que 

elas estão, de certa forma, inseridas na maioria das escolas públicas do país, 

porém, simplesmente como ferramentas de aprendizagem, mostrando insuficiência 

em seus usos” (PEIXOTO, R. 2021, p. 82). Neste sentido o uso destas ferramentas 

tecnológicas necessita ser repensado, pois as mesmas são muito úteis quando 

utilizadas corretamente, sendo assim “Em meio aos avanços da ciência e da 

tecnologia, surgem muitas dúvidas quanto ao uso das tecnologias, que são grandes 

desafios para os educadores” (DOURADO et al., 2014). Ainda de acordo com 

DOURADO et al. (2014, p. 357): 

 

A formação de um cidadão crítico exige sua inserção numa sociedade em 
que o conhecimento científico e tecnológico é cada vez mais valorizado. 
Neste contexto, o papel das Ciências Naturais é o de colaborar para a 
compreensão do mundo e suas transformações, situando o homem como 
indivíduo participativo e parte integrante do Universo. 

 

Em ambientes digitais e, especialmente, por meio das redes sociais, é 

possível fazer apontamentos quanto à construção dos sentidos e de aprendizagens, 

em relação ao discurso textualizado ou em correlação a outros meios (JESUS 

OLIVEIRA, 2020).  Ainda de acordo com Jesus Oliveira (2020, p. 2) “os memes, por 

exemplo, efetivam situações de aprendizagem, que possibilitam que os sujeitos 

articulem uma produção de sentidos do que foi então publicado e oferecido à sua 

leitura singular”. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada neste trabalho, para a elaboração da Sequência 

Didática (SD), foi baseada na estratégia dos Momentos Pedagógicos, caracterizada 

como Problematização Inicial, Organização do Conhecimento e Aplicação do 
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Conhecimento (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011), e aplicada na 

construção de um diálogo sistemático da prática e do trabalho em sala de aula.  

Nesse viés, tem-se um tipo de produto educacional, uma proposta de ensino 

– Sequência Didática, que objetiva investigar como a utilização de memes pode 

contribuir para a construção do conhecimento sobre a saúde das células no ensino 

fundamental. O público-alvo indicado é representado por alunos do Ensino 

Fundamental – anos finais, preferencialmente6º ano. Em síntese, o percurso 

metodológico da SD pode ser visualizado no Quadro 1, em que estão detalhadas as 

etapas, com suas respectivas atividades, a descrição, o tempo de duração, o dado 

obtido e o método de coleta. 

 

Quadro 1: Percurso metodológico da SD proposta 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

TEMA Saúde das células 

OBJETIVO Investigar como a utilização de memes pode contribuir para a 
construção do conhecimento sobre a saúde das células no ensino 
fundamental. 

UNIDADE TEMÁTICA/ OBJETO DO 
CONHECIMENTO 

Vida e Evolução / Célula como unidade da vida 

HABILIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel 
como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. 

SÉRIE/ANO Preferencialmente 6º ano do ensino fundamental 

TEMPO DE EXECUÇÃO Até 08 horas/aulas 

CONTEÚDOS A SEREM TRABALHADOS Memes 
digitais 

Letramento em 
saúde 

Citologia Saúde da célula 

MATERIAIS NECESSÁRIOS Computador/celular/tablet Livro didático de Ciências 

ETAPA ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA 
ATIVIDADE 

TEMPO/ 
DURAÇÃO 

DADO 
OBTIDO1 

 

MÉTODO DE 
COLETA 

1 Problematização 
inicial 

Produzindo 
uma 

ConversAção 
 

Roda de conversa: 
*apresentação de 

memes já 
publicizados; 

*reconhecimento e 
distinção entre 
notícias e fake 

news; 
*identificação de 
conhecimentos 

Aprox. 2h/aula 
 

*Resultado da 
análise de 

memes (escrito 
e oral) 

*Relatos (oral e 
escrito) 

- Observação 
(pesquisador) 
- Anotações 

do 
pesquisador 

(diário de 
campo) 

- Gravação de 
áudio/imagem 

(discentes 

                                                 
1 A expressão “dado obtido” caracteriza-se como resultados que podem ser utilizados na avaliação do 

aluno, considerando os diferentes tipos e necessidades avaliativas da instituição, sejam elas 
somatórias, diagnósticas, classificatórias e/ou formativas. 
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prévios acerca da 
saúde das células; 

participantes) 
- Registros 

escritos 
(discentes 

participantes) 

2 Organização do 
conhecimento 

Conhecendo a 
célula 

 

Proposta didática 
teórico-prática: 

*apresentação da 
célula e suas 

características; 
*definição de 

saúde, a 
importância de 

práticas saudáveis 
para o bom 

desenvolvimento e 
funcionamento de 
nossas células; 

Aprox. 3h/aula 
 

*Participação 
em diferentes 

ações 
pedagógicas 

(oral e escrito) 
*Relatos (oral e 

escrita) 

- Observação 
(pesquisador) 
- Anotações 

do 
pesquisador 

(diário de 
campo) 

- Gravação de 
áudio/imagem 

(discentes 
participantes) 

- Registros 
escritos 

(discentes 
participantes) 

3 Aplicação do 
conhecimento 

Construindo e 
propagando 

memes 
 

Produção 
pedagógica: 

*elaboração de 
memes educativos; 

*utilização de 
aplicativos: meme 
generator e Video 

& gif memes; 
*divulgação dos 

memes produzidos 
à comunidade 

escolar; 
*reflexão final; 

Aprox. 3h/aula 
 

*Memes 
produzidos 

* Respostas da 
reflexão 
(escrito) 

 
* Relatos (oral 

e escrito) 

- Observação 
(pesquisador) 
- Anotações 

do 
pesquisador 

(diário de 
campo) 

- Gravação de 
áudio/imagem 

(discentes 
participantes) 

- Registros 
escritos 

(discentes 
participantes) 

 

 Para materializar a obtenção dos resultados, devido à situação pandêmica 

ainda vivenciada, e a necessidade de adaptação das escolas ao ensino remoto, 

optamos pela elaboração da SD e sua validação por um grupo de 05 professores de 

Ciências da Natureza da educação básica e 01 professor do ensino superior2 da 

área de ensino de Ciências, em atuação. Uma amostragem por conveniência, que 

pode ser utilizada em pesquisas qualitativas em que não se exige o rigor estatístico 

(GIL, 2008). 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 As Sequências Didáticas (SD) representam uma estratégia para que o 

professor possa organizar seu planejamento em atividades categorizadas em temas 

                                                 
2 Destaca-se que a SD foi encaminhada para outros docentes do ensino superior, recebendo a 

devolutiva, em tempo hábil, de apenas um professor. 
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e procedimentos de diferentes intencionalidades e características definidas, 

preferencialmente, a partir de um diagnóstico da turma e das condições oferecidas 

pelo espaço escolar. Para Araújo (2013) “Os conceitos em uma SD devem estar 

divididos em etapas para que os conceitos possam ser compreendidos e 

reconhecidos a fim de proporcionar a sua reescritura. Nesta perspectiva destacamos 

as ideias de Guimarães et al. (2013) “Acreditamos que as Sequências didáticas são 

também ferramentas disseminadoras das praticas conceituais e procedimentais da 

atuação dos professores em classe. Como resultado a composição da SD é 

fundamental para que através das atividades propostas os alunos possam 

comunicar-se entre si e com o ambiente onde vivem”. 

  

  Neste sentido, a SD deste estudo foi desenvolvida, voltada aos conceitos 

sobre célula e suas características, que muitas vezes são de difícil compreensão por 

parte dos alunos. Neste sentido, ao fazer uma conexão entre as nossas células e a 

saúde do nosso corpo, acreditamos que os alunos possam compreender estes 

conceitos e aplicá-los em situações reais. 

 A SD foi pensada como uma interligação de etapas em que os conceitos são 

relacionados com textos, simuladores e jogos, sempre pensando no aluno como 

protagonista da sua própria construção de conhecimento, pois de acordo com Cabral 

(2017, p.33) “esse conjunto de intervenções “passo a passo” dirigido pelo professor 

com a finalidade de atingir objetivos de aprendizagem sugere a ideia dos elos 

conectados de uma corrente”. Sendo assim, as etapas da SD proposta seguem uma 

interligação, “cada elo posterior está devidamente articulado aos elos anteriores e 

permite outras articulações com elos subsequentes. Uma forma de rede que se 

estrutura a partir dessas articulações conceituais” (CABRAL, 2017, p.33).  

 

4.1 Dinâmica de aplicação da SD 

 

As atividades propostas na SD poderão ser realizadas tanto em aulas 

presenciais, como em aulas remotas. No caso da segunda opção, devem ser 

agendados encontros síncronos, através de plataformas de vídeo como Google 

meet, e utilizar algum Ambiente Virtual de Aprendizagem para envio e 

armazenamento de materiais didáticos (por exemplo, Google Classroom). As duas 
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plataformas (Google meet e classroom) são opções gratuitas e disponíveis na loja 

de aplicativos Play Store e App Store. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL - Produzindo uma ConversAção 

 

Serão apresentadas “questões ou situações reais” que os alunos conhecem e 

presenciam e que estão envolvidas nos temas. 

Será direcionada uma proposta de sondagem inicial sobre o tema em estudo aos 

discentes por meio de memes existentes e amplamente publicizados na mídia, com 

questionamentos da veracidade e da aplicabilidade das informações descritas nos 

mesmos. O intuito é obter informações acerca do conhecimento prévio dos alunos 

no que diz respeito à saúde da célula, abrindo espaço para o debate entre os 

próprios educandos no que se refere às suas experiências e vivências do cotidiano. 

Os memes utilizados serão previamente selecionados, principalmente a partir de 

redes sociais, e analisados quanto ao conteúdo, classificação indicativa, fonte e/ou 

origem. 

 

1º momento: Realizar uma sondagem inicial com os alunos sobre os 

conhecimentos prévios sobre saúde das células e memes. 

Exemplos de perguntas: 

- O que significa ter saúde? 

- O que é necessário para estarmos saudáveis? 

- Você sabe o que é uma célula? 

- Para que serve a célula? Qual a sua função no nosso corpo? 

- O que a célula precisa para estar saudável e funcionar bem? 

- Você sabe o que é um meme? 

Também nesta atividade o professor deverá incentivar os alunos em como 

reconhecer e distinguir entre notícias verídicas e fake news; 

 

2º momento: Apresentação de memes já publicizados. 

Nesta atividade os alunos irão observar os memes disponibilizados e expressar 

o seu entendimento acerca do que foi visto. 

Por exemplo: 
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Figura 1 – Meme sobre o vírus 

da gripe 

 

Figura 2 – Meme sobre vírus e 

célula  

 

Figura 3 – Meme sobre as 

funções das organelas 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONTEÚDO - Conhecendo a célula 

O professor deve orientar o entendimento dos temas problematizados 

inicialmente. Será exposto o conceito de saúde celular com uso de diferentes 

estratégias pedagógicas. Nesta etapa tem-se o objetivo de caracterizar a célula, sua 

composição, suas funções, e principalmente, as interfaces com a saúde humana. 

1º momento: Nesta atividade será apresentado o texto: Educação em saúde e 

as nossas células: Isso tem ligação? O mesmo foi escrito com orientações sobre 

educação em saúde estabelecendo uma ligação com as nossas células, que são 

responsáveis pela saúde do nosso corpo. 

2º momento 

Nesta atividade os alunos irão visualizar uma célula 3D, em que para cada 

organela existe um texto explicativo sobre cada função. 

 

Figura 4 -  Modelo de célula 3D. Disponível em: http://www.nuepe.ufpr.br/portal/?page_id=663 

http://www.nuepe.ufpr.br/portal/?page_id=663
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3º momento: Definição de saúde, a importância de práticas saudáveis para o 

bom desenvolvimento e funcionamento de nossas células. Apresentação do texto: 

“O que significa ter saúde?” (disponível em: https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-

quero-me-exercitar-mais/o-que-significa-ter-saude). 

4º momento: Nesta atividade os alunos irão debater sobre o texto e durante 

encontro será disponibilizado um link para que eles tenham acesso a um jogo que foi 

desenvolvido através da plataforma de aprendizado Kahoot (disponível em 

https://kahoot.it/).Os alunos irão acessar o Quiz, inserir o pin (senha) um apelido 

(pode ser o próprio nome), jogar e testar os conhecimentos adquiridos até o 

momento. 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO - Construindo e propagando memes 

Na Aplicação do Conhecimento, etapa destinada à abordagem sistemática dos 

conhecimentos assimilados pelo aluno nas etapas anteriores, será proposta a 

elaboração de memes educativos sobre o tema saúde da célula, utilizando 

aplicativos (app) como “meme generator” e “Video & gif meme”.  Através da 

construção dos memes os próprios alunos poderão se tornar agentes de informação 

sobre saúde no meio o qual estão inseridos, proporcionando para as pessoas do seu 

convívio conhecimento relevante e instrutivo. 

 

1º momento: Elaboração de memes educativos. 

Nesta atividade será disponibilizada aos alunos dois tutoriais de como baixar e 

instalar os aplicativos “meme generator e Video & gif memes”. Também neste 

momento serão apresentados exemplos de memes sobre células que foram criados 

através dos aplicativos sugeridos. 

 

- Exemplo de memes criados com o aplicativo Meme generator: 

https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-exercitar-mais/o-que-significa-ter-saude
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-exercitar-mais/o-que-significa-ter-saude
https://kahoot.it/
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Figura 5 - Meme células e nutrientes 
Figura 6 - Meme retículo sarcoplasmático 
Figura 7 - Meme organelas felizes 

Passo a passo de como utilizar o aplicativo: MEME GENERATOR 

Com o auxílio deste app você pode criar memes fotográficos com a opção de 

utilizar uma infinidade de imagens e o texto que preferir 

 

Figura 8 - Passo a passo aplicativo Meme Generator  
Figura 9 –Etapa 1 Meme Generator 
 

       

 

 

Na tela do seu celular você vai 
procurar pelo app meme generator. 
Toque no ícone do app para abrir. 
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Figura 10 –Etapa 2. 
Figura 11 – Etapa 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 –Etapa 4. 
Figura 13 – Etapa 5. 

 

 

 

 

Após abrir o app irão aparecer 
estas quatro opções indicadas 
pelas setas amarelas daí é só 
escolher a imagem desejada. 
Para selecionar a imagem 
escolhida basta tocar na 
imagem. 

Para adicionar o texto desejado 
toque em “adicionar texto e o 
mesmo vai aparecer na parte 
branca da imagem. 

Você também poderá alterar a 
cor e estilo da fonte do texto. 
Depois de fazer as alterações 
que preferir é só tocar em 
“OK”. 
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Figura 14 –Etapa 6. 
Figura 15 –Etapa 7. 

  

 

 

 

 

Passo a passo de como utilizar o aplicativo: Vídeo & GIF Memes 

 

 

Figura 16 - Passo a passo aplicativo Vídeo & Gif memes  
 

Através deste aplicativo você pode criar memes animados (vídeos ou GIFs). 

Depois de todas as etapas 
concluídas é só tocar em 
guardar. 

Você pode colocar um nome no 
seu meme depois é só tocar em 
“OK”. 
O meme vai ficar salvo na 
galeria do seu celular em uma 
pasta com o nome “Memes”. 
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Figura 17 -  Etapa 1. 
Figura 18 -  Etapa 2. 
 

 

 

 

 

     

Figura 19 – Etapa 3. 
Figura 20 – Etapa 4. 
 

 

Na tela do seu celular você vai 
procurar pelo app Vídeo & GIF 
memes. 
Toque no ícone do app para abrir. 
 

Após abrir o app você vai dar um 
toque na opção “Search GIFs 
Powered by tenor” para utilizar os 
Gifs do app. 

Nesta etapa é só escolher o Gif 
preferido e dar um toque. 

Nesta etapa você vai poder editar o 
seu Gif meme, para isso é só tocar 
em editar. 
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Figura 21 – Etapa 5. 

 

 

 

 

 

    

Figura 22 – Etapa 6. 
Figura 23 – Etapa 7. 
 
 

 

Nesta etapa você pode cortar o 
Vídeo/GIF.  
Basta puxar os pontos para frente ou 
para trás. E clicar em próximo passo. 

Nesta etapa você pode escolher se 
prefere um GIF ou vídeo e também a 
qualidade do mesmo.  
Após fazer a escolha é só dar um toque 
em “OK”. E clicar em próximo passo. 

Nesta etapa você pode adicionar o 
texto que preferir. 
É só tocar nesta opção. 

Você pode alterar a fonte e cor do 
texto também, é só tocar aqui. 
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Figura 24 – Etapa 8. 
Figura 25 – Etapa 9. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 26 – Etapa 10. 

 

 

2º momento: Utilização de aplicativos: meme generator e Video & gif memes. 

Você também pode aumentar ou 
diminuir o topo, fundo, esquerda ou 
direita. Após fazer as alterações é só 
tocar em “OK”.  
Depois toque em próximo passo. 

Nesta etapa você precisa aguardar 
terminar este tempo. 

Depois que acabar o tempo anterior 
é só tocar em guardar. 
 
 
O Meme vai ficar salvo na galeria do 
seu celular em uma pasta com o 
nome “GIF- memes”.  
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 Após os alunos instalarem os app eles deverão utilizar a criatividade e criar dois 

memes em cada app utilizando os conhecimentos adquiridos sobre saúde das 

células. Após realizarem as atividades os alunos deverão socializar os memes 

elaborados. 

3º momento: Após a avaliação e revisão do conteúdo dos memes criados pelos 

alunos e com o consentimento de todos, será feita a divulgação dos memes 

produzidos à comunidade escolar. 

 

4.2 Validação externa da proposta 

 

 A validação externa da proposta ocorreu pelo envio, no formato digital, da SD 

ao grupo de professores selecionados, organizando suas sugestões e comentários 

em uma transcrição literal apresentada no Quadro 2. 
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Quadro 2: Comentários dos Professores sobre as etapas da SD. 

COMENTÁRIOS E 
SUGESTÕES 

Avaliador 1 (EB) Avaliador 2 (EB) Avaliador 3 (EB) Avaliador 4 (EB) Avaliador 5 (EB) Avaliador 1  (ES) 

Informações iniciais Sabe-se que esse 
objeto do 
conhecimento surge 
na BNCC no 6 º ano, 
mas uma opinião 
talvez falida é que 
deveria ser trabalhado 
quando os estudantes 
entendam  mais seu 
corpo, vale registrar 
que é uma percepção 
minha. Caracterizo 
como inovador essa 
proposta e também 
configuro o tempo 
adequado para os 3 
momentos 
pedagógicos. 
 
Importante dar voz ao 
estudante. 
 
De excelência. 
 

 

Tenho algumas 
sugestões que penso 
serem pertinentes de 
considerar, 
especialmente para o 
primeiro momento, 
que penso ser o mais 
importante, pois junto 
da problematização é 
nesse momento que 
mobilizamos os 
estudantes para todo 
o processo de 
ensino-
aprendizagem. 

 

Acredito ser 
importante 
contextualizar o 
surgimento do termo 
“meme”, oriundo da 
obra “O gene 
egoísta” do biólogo 
britânico Richard 
Dawkins, bem como 
discorrer sobre seus 
múltiplos significados 
e conotações.  

A descrição está 
adequada ao 
proposto, a temática 
é relevante para o 
processo de ensino e 
aprendizagem do 
ensino de Ciências, 
em especial para a 
abordagem do objeto 
do conhecimento 
célula. 

Checar se realmente 
é a melhor opção, 
visto se tratar de 
crianças do 6º ano. 
Digo isso em função 
do grau de 
aprofundamento 
pretendido pelo 
processo de 

formação. 

Etapa 1 Excelentes os memes Gostei de sua 
elaboração de 
atividade 

Acredito que a SD 

tenha um tema 

central que é a 

relação/articulação 

da problemática da 

saúde com as 

questões sobre 

células, assim 

considero pertinente 

As questões: “Você 
sabe o que é uma 
célula?”, “- Para que 
serve a célula? Qual 
a sua função no 
nosso corpo?” e “- O 
que a célula precisa 
para estar saudável e 
funcionar bem?” 
poderiam ser escritas 
no plural: “Você sabe 

Penso que esta 
etapa também está 
condizente com a 
descrição detalhada. 
a primeira etapa da 
pesquisa caracteriza-
se por vários 
aspectos positivos, 
quais sejam: (1) 
consigo visualizar a 
aplicação tanto no 

Eu não sei se os 

memes estão na 

ordem de 

apresentação e 

discussão. Se 

estiverem, pensei em 

inverter a sequência, 

mostrando primeiro 

as organelas e 

depois o a relação 
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que no primeiro 

momento, para além 

do conhecimento 

prévio dos alunos 

referentes à célula, 

também já se 

problematize essa 

relação entre a 

saúde e as células, 

quem sabe não com 

questões diretas, 

mas sim com análise 

de situações-

problema envolvendo 

o estudo proposto, 

como por exemplo: 

analisar um caso de 

uma pessoa que 

apresenta 

desnutrição e 

desenvolveu anemia, 

relacionando a 

condição de saúde e 

as hemácias, mesmo 

que de forma 

generalista para não 

fragmentar essa 

articulação que 

considero 

fundamental para a 

construção do 

conhecimento 

proposto. 

o que são células?” “- 
Para que servem as 
células? Quais as 
suas funções no 
nosso corpo? 
- O que as células 
precisam para 
estarem saudáveis e 
funcionarem bem?  
Isso evitaria passar a 
ideia de que somos 
formados de apenas 
uma célula e que 
esta desempenha 
uma única função.  

ensino presencial 
como no ensino 
híbrido ou remoto; (2) 
as questões da 
sondagem abarcam 
três eixos [a saúde, o 
objeto do 
conhecimento 
(células), e as 
notícias e fake news], 
o que evidencia a 
preocupação com o 
Letramento em 
Saúde; (3) a 
utilização de memes 
enquanto recurso é 
uma temática atual, 
que pode despertar 
interesse, pois 
geralmente 
encantam e chamam 
a atenção dos 
estudantes. Além 
disso, os memes 
também figuram em 
maior frequência no 
Facebook e 
Instagram, redes 
sociais atuais e 
comumente 
utilizadas pelos 
alunos.  
 

célula x vírus 

(causador das 

doenças). 
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Etapa 2  
Perfeito essa 
organização do 
conhecimento. Acho 
que dá para dizer que 
se trata de um mapa 
conceitual. 
Gostei muito da 
visualização em 3D 
aproxima bem o 
estudante do conceito 
e a teoria. 
 
 

 Ainda no Primeiro 

momento, sugiro 

apresentar imagens 

e/ou modelos de 

células e ir 

perguntando sobre 

as características, 

organelas, funções, 

tecidos que 

constituem e relação 

com a atuação nos 

sistemas, de forma 

mais ampla ou ainda 

que desenhem as 

células. Sugiro isso, 

pensando que os 

estudantes possam, 

a partir da análise 

das imagens, 

estabelecer 

conexões mais 

complexas vendo a 

célula, que pode 

estimular outras 

memórias, pois no 

ensino de citologia, 

as imagens são 

partes importantes 

Sugestões de 
redação em tachado 
e vermelho no texto. 
Sugiro também, 
alterar a sequência 
do texto: primeiro 
apresentar o 
funcionamento das 
células procariontes 
(menor 
complexidade) e 
depois as 
eucariontes (maior 
complexidade). Isso 
facilita a 
compreensão do 
estudante.  
Senti falta de uma 
maior conexão entre 
os dois textos (sobre 
células e sobre 
saúde), pois parece 
que eles têm pouca 
ligação. Sugiro talvez 
acrescentar uma 
explicação sobre 
câncer (que surge a 
partir da 
multiplicação 
anormal das células 
e por falhas em 
mecanismos de 
reparo do DNA), e a 

Nessa etapa da 
pesquisa foi 
realizada a 
explanação da célula 
(com a utilização do 
texto, que tem o 
mapa conceitual 
dentro), a célula em 
3D,  o texto sobre 
definição de saúde 
(que culminou num 
debate) e a utilização 
do Kahoot. Neste 
sentido, daria para 
valorizar mais a 
descrição. Por 
exemplo, adicionar 
como método de 
coleta o Kahoot, pois 
gera um relatório. Na 
descrição da 
atividade, citar o jogo 
didático e o debate… 
O início do texto 
apresenta uma 
linguagem muito 
interessante, pois 
lembra algo redigido 
em rede social, 
aproximando o leitor 
da temática inserida. 
O mapa conceitual 
também auxilia na 

 Está muito bem 

organizado a 

sequência 

explicativa. Só 

acrescentaria algo 

sobre tamanho das 

células eucariontes e 

procariontes, pois 

muitas o uso da 

imagem poderá 

passar a impressão 

de que possuem 

tamanhos similares. 
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na significação e 

subjetivação desse 

conhecimento. O 

ideal seria que 

pudesse ser 

realizada já uma 

prática de análise do 

microscópio com 

interação entre os 

sujeitos e os objetos 

do conhecimento, 

mas entendo a 

efetivação da 

proposta no contexto 

de ensino 

emergencial remoto. 

 

ligação entre os 
neurotransmissores 
liberados durante a 
prática de exercícios 
físicos, ou durante 
episódios de 
estresse, e sua 
relação com as 
células do sistema 
nervoso. Também 
pode ser comentado 
sobre a relação da 
saúde em geral com 
o sistema 
imunológico (células 
de defesa).  Isso 
auxiliaria no 
entendimento do 
tema central do 
trabalho: saúde das 
células. 
 

síntese e na visão 
geral dos conceitos 
de células 
eucariontes e 
procariontes. A partir 
da descrição das 
principais funções, o 
texto fica mais 
científico, o que com 
o auxílio do professor 
não é um problema, 
pois poderá ir 
mediando a 
explicação.  
Sugestão: no texto, 
abaixo de cada 
imagem está a 
descrição das 
estruturas e suas 
funções. Algumas 
dão a entender que 
são exclusivas da 
célula eucarionte ou 
da procarionte. 
Exemplo: citoplasma 
está descrito 
somente abaixo da 
procarionte.  Daria 
para criar um quadro, 
agrupando da 
seguinte forma: (1) 
estrutura da célula 
eucarionte, (2) 
estrutura da célula 
procarionte, (3) 
estrutura presente 
em ambas. Também 
adicionaria ao texto 
os centríolos e sua 
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função. 
 
 referente ao 
segundo momento, 
achei a célula 3D 
com boa 
acessibilidade, pois é 
possível direcionar a 
estrutura desejada 
clicando com o 
mouse, utilizar as 
setas, dar zoom, 
girar, dentre outras 
possibilidades. O 
texto sobre saúde é 
propício para o 
momento pandêmico, 
visto que, mais do 
que nunca devemos 
entender o conceito 
de saúde para além 
do não estar doente. 
Debater o texto traz à 
tona aspectos para 
melhorar a saúde 
física, mental e 
social, o que 
contribui para o 
Letramento em 
Saúde. Por fim, o 
Kahoot com 
questões de múltipla 
escolha e verdadeiro 
ou falso contempla 
os aspectos 
propostos e contribui 
para aliar o lúdico ao 
educativo. 
Sugestão: aumentar 
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o tempo para 
respostas no Kahoot, 
atualmente está em 
20 segundos. 

Etapa 3 Execelente o passo-a-
passo, até eu mesma 
posso aprender sobre 
os memes. 
 

Muito bem planejada 
a sua sequência 
didática.  
Fiz uso de alguns 
desses memes para 
meu planejamento, 
acredito que eles 
chamem a atenção 
do aluno.  
 
 

 Não encontrei na SD 

uma parte em que os 

memes construídos 

são 

publicizados/socializa

dos, acredito que ao 

final tenham que, de 

alguma forma, que 

esses memes 

cumprissem seu 

objetivo que é de 

informar, impactar as 

pessoas utilizando 

essa linguagem para 

levar conhecimento 

científico, mesmo 

que esse impacto 

não seja avaliado, 

mas até para que se 

evidencie a interação 

dos estudantes com 

as redes sociais em 

Nesta etapa sugiro 
uma breve 
explicação aos 
alunos sobre direitos 
autorais e licença de 
uso de imagem, para 
estarem cientes 
dessas questões no 
momento da criação 
dos memes.  
 

A etapa está clara, 
como sugestão 
poderia ser 
adicionado lá no 
final, dentro do texto, 
a menção sobre a 
reflexão escrita. 
A elaboração de 
memes é uma 
estratégia 
diversificada e 
criativa para 
aplicação do 
conhecimento. Os 
aplicativos são fáceis 
de usar, o tutorial 
está adequado e 
existe a possibilidade 
de escolha se 
querem fazer memes 
com imagem, gif ou 
vídeo. O processo 
em si exige dos 
estudantes 
autonomia, 
criatividade e 

Parabéns pela 
organização das 
etapas, estão todas 
sincronizadas, 
partindo do processo 
de formação sobre a 
temática e tendo um 
desfecho muito 
importante que é a 
construção dos 
memes, onde o 
protagonismo e a 
criatividade sobre o 
conhecimento  passa 
a ser dos estudantes. 
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um outro propósito. 

 

 

domínio teórico-
conceitual. Destaco 
também, o quão 
importante é a etapa 
três, revisão do 
conteúdo e 
sociabilização.  A 
revisão possibilita a 
divulgação do 
material sem erros 
conceituais ou 
informações 
equivocadas e a 
sociabilização gera a 
divulgação científica 
a níveis escolar e 
macro escolar. 
 

Extras   São essas as 

sugestões mais 

sensíveis que ao 

meu ver necessitam 

de uma atenção 

maior. 

 

Obs: gostaria de 

parabenizar a 

discente Pâmela e 

aos orientadores, 

pelo excelente tema 

do trabalho e 

principalmente pela 

elaboração de uma 

proposta didática 

criativa e que está 

associada ao 

cotidiano dessa 

geração. Agradeço o 

convite em colaborar 

com o trabalho e 

estimo muito sucesso 

nessa caminhada. 

 

  

*EB = educação básica/ ES= ensino superior 
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Como se observa no quadro anterior, os comentários dos avaliadores foram 

positivos e construtivos para que a SD possa ser reformulada, repensada e adaptada a 

fim de que o resultado final, uma possível aplicação no ambiente escolar, proporcione, 

tanto ao docente como ao discente, uma experiência enriquecedora para construção do 

conhecimento.  

Considera-se de suma importância um olhar externo ao do pesquisador principal, 

pois a docência não se faz sozinha, é uma construção conjunta em que os docentes de 

todas as áreas de ensino estão interligados formando uma rede de saberes e 

conhecimentos. Desta forma, “o professor é o agente que instaura o diálogo entre os 

conceitos científicos e seus alunos, e em consequência pode promover a participação 

ativa do aluno no processo de apropriação dos conhecimentos mediados por interações 

socioculturais” (GUIMARÃES, 2013, p.2).  

Nesta perspectiva, ao poder relacionar os conteúdos a situações cotidianas e 

atuais, o discente certamente terá uma melhor compreensão dos mesmos. Neste sentido 

podemos destacar o comentário do avaliador 1(EB) que diz: “Gostei muito da visualização 

em 3D aproxima bem o estudante do conceito e a teoria. O excerto destaca a ideia de 

aproximação do aluno com a realidade, pois o modelo de célula 3D traz em seu contexto 

as organelas em um formato tecnológico e atrativo para crianças e jovens de um século 

em que a informação pode ser facilmente alcançada e difundida, seja por computadores 

ou aparelhos móveis, ou por redes sociais, aplicativos e sites. 

 Desta forma considera-se que o docente pode contribuir para que o aluno se torne 

agente do seu próprio aprendizado. Destaca-se também o comentário do avaliador 1(ES) 

que diz: - “A organização das etapas, estão todas sincronizadas, partindo do processo de 

formação sobre a temática e tendo um desfecho muito importante que é a construção dos 

memes, onde o protagonismo e a criatividade sobre o conhecimento passa a ser dos 

estudantes”. A proposta de elaboração dos memes, partindo dos conhecimentos 

adquiridos durante as etapas anteriores da SD, pode se tornar uma forma diferenciada de 

obtenção de resultados para substanciar o planejamento e avaliação docente, como 

também a possibilidade de o aluno ser propagador do conhecimento sobre a saúde 

celular. 
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5 CONSIDERAÇÕESFINAIS 

Considerando a situação pandêmica vivenciada atualmente, e as diferentes formas 

de adaptação as quais todos estão sendo submetidos, este estudo alcançou o objetivo de 

apresentar uma Sequência Didática (SD) à luz da saúde da célula, pois através da 

elaboração da mesma foi possível desenvolver um produto pedagógico em que a 

utilização dos memes tornam-se uma possibilidade didática diferenciada e inovadora. 

Nesta perspectiva consideramos também que a SD elaborada, quando validada 

por professores da educação básica e superior, ganhou riqueza de conhecimento e 

detalhamentos significativos para aprimorar este produto educacional, subsidiando 

modificações para uma perspectiva futura de aplicação da mesma no ambiente escolar.   

Com a divulgação da SD elaborada neste estudo espera-se de uma forma dinâmica e 

atrativa, apresentar aos docentes uma forma de averiguar o conhecimento dos discentes 

do ensino fundamental acerca da utilização dos memes, como também de identificar os 

saberes relacionados à saúde das células. 

 Por meio de memes construir informações corretas para que estas possam ser 

disseminadas pelos discentes em seu meio social a fim de que um maior número de 

pessoas receba e compartilhem informações úteis, intensificando ações de Educação em 

Saúde. Intenciona-se também a sensibilização dos alunos para o tema em estudo, 

sugerindo hábitos saudáveis, como também a inspiração de docentes para renovação da 

práxis docentes a partir dos relatos desta experiência de pesquisa. 
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