ANEXOI

Termo de acordopara colaboraçãoem pesquisaacadêmica
Eu, Mônica Fogaça,mestrandaem Educaçãopela Universidadede SãoPauloe professorade
biologia do ColégioNossaSeúora Aparecida,doravantechamadapesquisadora,
de um lado,
R. G. no
de
outro lado, doravante chamado (a) de colaborador, e seu (sua) responsável
ftrmam o
, R. G. no _,
presenteajustede participaçãoem pesquisaacadêmica,fazendo-onosseguintestermos:
1. O colaboradore o responsávelconcordamexpressamente
em participarda pesquisa
"Imagem mental e compreensão de conceitos", sob responsabilidadeda
pesquisadora.
2. O colaboradore o responsável
estãocientesde que a pesquisatem por objetivo
investigarcomo sãoas relaçõesentrea percepção,a imagemmentale a compreensão
dos conceitos ao longo do processode aprendizagemdos modelos científicos
referentesa entidadesmicroscópicas.Esta investigaçãoserá feita por meio da
obsewaçãoda participaçãodo colaboradorem oficina dejogos pedagógicos.
3. Pelo presente instrumento o colaborador e o seu responsáveldão seu pleno
,. consentimentopara que as manifestaçõesdo colaborador, nas oficinas e nos testes
relacionados, sejamfilmadas ou gravadase utilizadascomo material de análisena
referidapesquisa.
4. E.direito do colaboradornão ser forçadoa respondera quaisquerperguntasque não
desejeoujulgue prejudiciaisà suaintegridadepessoale moral;
5. A pesquisadorase comprometeem utilizar os dados coletadosna pesquisa
para as finalidadesda pesquisae a respondera qualquerperguntaou
estritamente
esclarecer
à pesquisa;
o colaborador
de qualquerdúvidarelacionada
pesquisadora
ó. A
a não identificar,direk ou indiretamente,
secompromete
a pessoado
colaborador,abstendo-se
de mencionarno produtoou na divulgaçãoda pesquisa
nomes,apelidos,datasde nascimento,locaisde trabalhoou outrosindicadoresque
permitamindividualizaro colaborador.
7. A pesquisadora
se comprometea cientificar o colaboradorou o responsável, sempre
que por ele solicitado,dos resultadosda pesquisae do uso dadoao materialpor ele
fornecido.
8. O presentepactoe elaboradoem duasvias,ficandouma em poderde cadauma das
partesdesteacordode colaboração.
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ANEXO 2

Roteiro inicial de questõespara a situação-probleman.oI
Dimensãoaxiológicaì:
a) Em que situaçõesdo dia-a-dia essetipo de fenômenoe importante?
b)Porque vocêachaque e importanteestudarestetemana escola?
c) Por quevocêachaquee importantevir àsoficinasdejogos?
Dimensãosincrônica2
e diacrônica:3
a)Quaissãoassemelhanças
entreascartas?
b)Essasfotos foram tiradasduranteuma divisão celular que forma duascélulasidênticasà
primeira.Tentecolocaras cartasna ordemda seqüêncía
da divisão.Use quantascartasquiser
(foi d{o a cadaaluno um grupode cartascom todasas fotos de uma seqüênciacompletade
diüsão celular).O quepercebeunascartasparaescolhera seqüência?
c)Novo grupo de cartas é dado ao entrevistadopara que coloque em uma seqüência
semelhante
à quefoi amrmadana primeiravez.Pede-senovamenteque comparee coloquena
seqüência.
O quepercebeunascartasparaescolherestaseqüência?
d)O quehá em comumem todosos esquemas?
Qualserefereà foto?Comodescobriu?
e) Pedirqueo entrevistado
organizeasdemaiscolunase expliquea característica
queutilizou
nasabstrações.
f) Identificar:cromossomo,
gene,DNA, nucléolo,citoplasma,centríoloem cadafigura.
g)Ao final do processo:o que e possívelobservarao microscópioe o que foi inventadopara
dar sentidoao queeraobservado?
h)Contecomoacontecea divisãode umacelulaem detalhes.

/

indicadordo significado,do valor do modelo ou do processode compreensãodo modelo para os sujeitos
pesquisados
I
coordenaçãodos elementos- do modelo e do aluno- em um determinadomomento do processo
'
transformaçãodos elementosou do conjunto - do modelo e do aluno- ao longo do tempo

i

ANEXO 3

Diagnósticodas representações
dos alunos usadaspara interpretar um texto sobreo ciclo
celular.
Nome:
Grupo:
"O processode divisão celular consiste de uma diüsão nuclear
chamadamitose seguidade
uma diüsão do citoplasma chamadacitocinese.A diüsão nuclear ocoÍre gaças
às fibras do fuso
que separam os cromossomos, enquanto a diüsão citoplasmática
ocorre graças a um anel
conhiítil formado por filamentos de actina (uma proteína). A mitose é praticimente
organizada
pelo agrupamentode fibras que é formado ao redòr de cada um dos
Íolos. A formãção das
fibras inicia-se quando-ocentríolo é duplicado. A duplicação do centríolo
""nt começa
na interfase,e
os centríolos duplicados são separadose movem-se para lados opostos
do núcleo na fase
chamadaprófase. Nesta fase, os cromossomosque eram filamentos üngos e finos
começzun a
condensar( ficam espiralados).os cromossomosse organizam no eqíador
ãa célula na fase
chamadade metafasee são puxados para os pólos da célula na anáfase.No
final da mitose, os
cromossomoscomeçam a descondensare formam-se dois núcleos. Organelasgrandes
ligadas à
membrana, como complexo de Golgi e retículo endoplasmático,sao-fragmentudo,
em vários
pedaçosfnenoresdurantea fase de mitose, assegurandoãsua distri|uição pã.fftu
en6.eas células
filhas durantea citocinese"
Pergunta:A partir das informaçõesdo texto, deseúe e explique como é o
ciclo de üda de
uma celula.

