
Objetivos e Motivação 

Nossa experiência em sala de aula detectou uma razoável dificuldade dos 

alunos da disciplina “Produção e Preservação de Animais Silvestres” do 

curso de Zootecnia na observação do animais silvestres. Esta constatação 

nos estimulou a desenvolver uma metodologia de pesquisa das espécies 

silvestres que habitam o Campus da USP de Pirassununga junto aos 

alunos, levando o conhecimento sobre metodologias de observação a 

campo e sobre os animais silvestres para a sala de aula.  

 

Metodologia e Desenvolvimento 
 

A metodologia baseou-se em levantamentos por observação direta, uso 

das fichas de observação, binóculos, filmadora, máquina fotográfica, 

utilização de guias de campo para realizarmos o levantamento e o estudo 

da fauna local, além de discussões em sala de aula. 

 

Resultados e Discussões 
 

Com a utilização dos recursos citados detectou-se uma fauna abundante 

em diversidade de espécies de aves, mamíferos e répteis. Os resultados 

obtidos, durante a aplicação desta metodologia por dois anos consecutivos, 

confirmou o maior aproveitamento dos alunos junto à disciplina. A avaliação 

desses resultados foi verificada pela mudança de atitudes dos alunos 

através da aplicação do questionário mostrado na Tabela 1 e pelo 

comportamento dos mesmos em sala de aula. 

Conclusões 

 O objetivo de implantar uma metodologia de pesquisa junto à disciplina 

“Produção e Preservação de Animais Silvestres” no curso de Zootecnia foi 

alcançado, através do aumento da sensibilidade e do interesse dos alunos 

em relação aos animais silvestres presentes no Campus.  
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Perguntas Respostas

4. Esta atividade levou-o a 

buscar mais informações 

sobre a espécie escolhida 

para o estudo?

6. Após a atividade de 

pesquisa a sua 

sensibilidade em relação a 

observação da vida 

silvestre aumentou?

7. Avalie o seu 

desempenho para 

desenvolver essa atividade:

1. O que você achou da 

introdução desta atividade 

de pesquisa no curso?

2. Você considera ideal o 

tempo disponível para a 

execução desta atividade?

3. Você teve dificuldade 

para desenvolver esta 

atividade durante o curso? 

Quais?

5.Você foi a nossa 

biblioteca?
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Tabela 1. Resultado do questionário de avaliação aplicado aos alunos da 

disciplina “Produção e Preservação de Animais Silvestres” do curso de 
Zootecnia, participantes do Projeto Ensinar com Pesquisa. 

http://lorem-ipsum.perbang.dk/?aid=1

