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A Microbiologia é o ramo da Biologia que estuda os microrganismos,
procariontes (bactérias), eucariontes (fungos, protozoários e algas)
da Microbiologia na Educação Básica tem se mostrado
aulas na maioria das escolas são ministradas de
exclusivamente teórico, tornando o mundo
consolidação do conhecimento sobre
relacioná-lo ao cotidiano, é de
diretamente relacionado a
doenças, produção de alimentos e processos ocorridos no meio ambiente. Diante do 
exposto, o presente projeto busca identificar as concepções que os alunos do 3º ano 
do Ensino Médio, de escolas do município de Divinópolis/MG, apresenta
Microbiologia, trabalhando este tema por meio de uma abordagem prática
possibilite estratégias de ensino
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A Microbiologia é o ramo da Biologia que estuda os microrganismos,
(bactérias), eucariontes (fungos, protozoários e algas) 

da Microbiologia na Educação Básica tem se mostrado desafiador visto que as 
aulas na maioria das escolas são ministradas de maneira tradicional, com conteúdo 

tornando o mundo microbiano abstrato para os alunos. A 
consolidação do conhecimento sobre Microbiologia, assim como a capacidade de 

lo ao cotidiano, é de extrema importância uma vez que ele está 
diretamente relacionado a questões de higiene, prevenção e tratamento de 

alimentos e processos ocorridos no meio ambiente. Diante do 
presente projeto busca identificar as concepções que os alunos do 3º ano 

Ensino Médio, de escolas do município de Divinópolis/MG, apresenta
Microbiologia, trabalhando este tema por meio de uma abordagem prática
possibilite estratégias de ensino-aprendizagem mais eficientes.  
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A Microbiologia é o ramo da Biologia que estuda os microrganismos, incluindo 
 e vírus. O ensino 

desafiador visto que as 
maneira tradicional, com conteúdo 

microbiano abstrato para os alunos. A 
Microbiologia, assim como a capacidade de 

extrema importância uma vez que ele está 
enção e tratamento de 

alimentos e processos ocorridos no meio ambiente. Diante do 
presente projeto busca identificar as concepções que os alunos do 3º ano 

Ensino Médio, de escolas do município de Divinópolis/MG, apresentam sobre 
Microbiologia, trabalhando este tema por meio de uma abordagem prática que 


