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Sequência de Ensino  
 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

Caro professor (a), 

 

Apresentamos uma sequência de ensino, produto de um projeto do 

Mestrado Profissional em Educação e Docência – PROMESTE da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Objetivamos sugerir atividades interligadas para a construção de 

conceitos científicos referentes aos ecossistemas aquáticos situados 

no espaço urbano, de forma a aproximar o aluno da realidade na qual 

está inserido. Por se tratar de uma pesquisa realizada no município de 

Sete Lagoas, tomamos a lagoa Paulino como objeto de estudo e 

reflexão.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este material é uma sequência de ensino a ser trabalhada por professores que têm 

o interesse em abordar a temática Ecossistemas Aquáticos junto aos estudantes 

dos ensinos Fundamental e Médio, especificamente para a disciplina de biologia e 

ciências. Tem como objetivo promover a compreensão dos processos ecológicos 

presentes nas lagoas urbanas, e foi desenvolvido no contexto da Lagoa Paulino 

situada no município de Sete Lagoas. 

Consideramos o material uma das diversas alternativas disponíveis aos professores 

para tratar o Eixo Temático Energia, Tema 1: Teia da Vida do Currículo Básico 

Comum (CBC).  Buscamos, por meio das atividades, oportunizar aos educandos a 

avaliação e a produção de gêneros textuais que tratam das condições dos recursos 

hídricos situados no contexto em que estão inseridos, bem como aproximar o 

ensino das condições reais, para que se tornem capazes de compreender as lagoas 

urbanas como um sistema resultante das interações dos seres vivos com o meio 

físico. 

Desenvolvida a partir das ideias de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004); Wang e 

Burris (1997); Sauvé (2005); Aguiar Jr. (2005); Paula (2015) e Sasseron (2015), a 

sequência apresenta as etapas de problematização, o desenvolvimento em 

módulos, a aplicação dos conhecimentos e a reflexão por meio da produção final. 

 

Figura 1 - Fluxograma da sequência de ensino investigativa. Fonte: Adaptado de Paula (2015) 
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Diante das atividades sugeridas, é possível que os sujeitos compreendam os efeitos 

oriundos do lançamento de esgoto e das alterações na carga orgânica na dinâmica 

dos ecossistemas aquáticos e tornem-se capazes de argumentar, com base em 

conhecimentos científicos, o atual cenário dos lagos e lagoas situados no espaço 

urbano, distinguindo as responsabilidades individuais, coletivas e de poder público 

para a preservação. 

Esperamos que as atividades propostas permitam que os conhecimentos referentes 

aos ecossistemas dulcícolas sejam ampliados e contextualizados, aprofundando as 

ideias e dando significado à aprendizagem. Apesar do destaque dado à lagoa 

Paulino, o professor(a) poderá adaptar e desenvolver as atividades em diferentes 

contextos, buscando reportagens ou situações congruentes com a realidade do 

público alvo. 

Vislumbramos que o ensino e a aprendizagem são processos subjetivos. Desse 

modo, o material não se trata de um manual, muito menos de uma receita e 

reafirmamos o seu potencial para o ensino de Biologia e Ciências. 
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OS LAGOS E AS LAGOAS SITUADOS NO ESPAÇO URBANO 

 

As lagoas urbanas caracterizam-se por águas continentais de pequeno volume, e 

devido à condição aparente de água parada são classificadas como limnociclos 

lênticos. Estes ambientes dulcícolas (água doce) presentes nos espaços urbanos 

sofrem uma série de impactos gerados pela atividade antrópica (ESTEVES, 1988). 

Segundo Oliveira e Valle (2010), os 

problemas ambientais de lagoas 

urbanas são causados 

principalmente pela 

urbanização desordenada, 

inadequada deposição de lixo e falta de 

saneamento básico resultando na alteração paisagística, perda de diversidade e da 

qualidade da água. 

Os Limnociclos são caracterizados por ecossistemas de água doce e são 

subdivididos em três grupos: lênticos, lóticos e terras úmidas. Os ecossistemas de 

águas paradas ou lênticos (de lenis, “calmo”) são representados por lagos e lagoas 

e ocupam uma pequena parte da superfície se comparados aos ecossistemas 

marinhos e terrestres, mas a sua utilização pelo homem é inversamente 

proporcional à sua área devido ao uso do ambiente para o lazer, obtenção de água, 

função paisagística e pesca (ODUM e BARRET, 2007). 

As lagoas urbanas são ecossistemas aquáticos que sofrem grande interferência 

antrópica; por muitas vezes receberem efluentes domésticos. Este fator impactante 

acelera o processo natural de eutrofização, que se caracteriza pela gradativa 

concentração de matéria orgânica. Quando provocado pela ação humana, a 

eutrofização é denominada artificial, cultural ou antrópica, provocando profundas 

mudanças quantitativas e qualitativas das comunidades aquáticas (ESTEVES, 1988). 
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Ao longo do tempo, a eutrofização ocasiona altos déficits de oxigênio dissolvido. 

Nessa condição, o corpo d’água tem sua função social e ecológica fortemente 

reduzida, em decorrência do aumento de bactérias patogênicas, mortandade de 

peixes em grande escala, concentração de gases tóxicos e fétidos (ESTEVES, 1988). 

Considerando a dificuldade de recuperação de um ecossistema aquático em estágio 

final de eutrofização, é fundamental que a comunidade se motive para a 

preservação deste recurso natural. Para isso, a escola tem, por meio da Educação 

Ambiental, uma ferramenta decisiva que qualifica os educandos para um 

posicionamento face às condições atuais das lagoas urbanas tendo como horizonte 

a formação de uma cidadania ambiental e transformação de hábitos e práticas 

sociais (JACOBI, 2005).  
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ATIVIDADE 1 – CONHECENDO OS VALORES ATRIBUÍDOS AO RECURSO HÍDRICO 

PELOS ALUNOS 

 

O primeiro momento da sequência de ensino se aplica em conhecer quais valores 

são atribuídos pelos educandos aos recursos naturais com os quais se relacionam e 

presentes no espaço urbano. A proposta da sequência é contextualizada ao 

ecossistema aquático Lagoa Paulino, situada na área central do município de Sete 

Lagoas e de grande importância paisagística, social e turística. 

Para conhecer os valores com relação à lagoa sugerimos o Photovoice. O Photovoice 

é uma metodologia de pesquisa descrita por Wang e Burris (1997) e utilizada com o 

objetivo de que os sujeitos registrem uma imagem fotográfica da Lagoa Paulino 

que seja representativa e significativa dos valores subjetivos que os educandos 

formaram ao longo dos seus diversos encontros com o recurso hídrico. Ao capturar 

a imagem, seja fotografia autoral ou não, os estudantes terão a oportunidade de 

justificar e refletir sobre os motivos pelos quais a fotografia foi selecionada. Assim, 

os alunos podem retratar diversas situações relacionadas ao uso, fauna e flora, 

degradação ou qualidades da Lagoa Paulino. 

Na primeira aula, sugerimos a exposição das imagens e o engajamento dos alunos 

em discussões para que os valores subjetivos sejam compartilhados e situações 

sejam problematizadas. Para isso, previamente ao debate em sala de aula, os 

alunos devem encaminhar ao professor as imagens via e-mail juntamente com a 

justificativa. Na sala de aula, as imagens podem ser exibidas com auxílio do 

equipamento multimídia, mural ou outros meios que considerarem convenientes e 

adequados à estrutura da escola. Como já explicitado, os sujeitos terão a 

oportunidade de dialogar a respeito das imagens. A organização dos alunos em 

roda é uma boa opção para esse momento, e o professor terá a função de 

encaminhar a discussão das imagens que julgar importantes para a motivação da 

sequência de ensino. 
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Sugestões: 

1) Solicite aos alunos que registrem imagens da Lagoa Paulino que sejam 

significativas e representativas dos valores que formaram ao longo dos seus 

múltiplos encontros com o recurso hídrico e justifique tal escolha. As 

imagens podem ser encaminhadas previamente por e-mail ou o professor 

poderá criar um grupo em uma rede social na qual os alunos publicarão as 

imagens e sua justificativa. Observamos que muitos alunos possuem 

preferência por utilizar o aplicativo Whatsapp, então esta é também uma boa 

alternativa. 

2) Com o auxílio de recursos multimídia (Datashow, televisão, etc.), mural ou 

outros meios, exiba e discuta com os alunos os registros fotográficos, bem 

como as justificativas importantes para o desenvolvimento da sequência. 

Observação: Um número grande de imagens e justificativas podem tornar a 

discussão superficial. Então, selecione aquelas que apresentam características 

importantes. Lembre-se de que a importância dessa atividade é conhecer 

como os alunos “enxergam” a lagoa e motivar a sequência de ensino por meio 

da problematização. 

 

3) Engaje o debate estimulando a participação de todo o grupo. Argumentos, 

colocações e narrativas que contribuam para o desenvolvimento da temática 

podem ser registradas para orientar a sequência de ensino. 

4) É importante que o professor tenha consciência dos valores que os alunos 

atribuem à lagoa: se consideram um ambiente preservado ou não, se 

observam as relações ecológicas, a sua importância paisagística e ambiental 

para a cidade, etc. 
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ATIVIDADE 2 – PROBLEMATIZANDO A SITUAÇÃO AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Conhecer os conhecimentos prévios que os educandos 

possuem a respeito de aspectos ecológicos relativos aos 

ecossistemas aquáticos lênticos (ex.: lagoas e lagos). 

Duração: 50 minutos. 

Local Sugerido: Sala de aula. 

 

Para orientar e problematizar a sequência de ensino, utilizamos a reportagem 

“Dispositivos para melhoria da água são implantados na Lagoa Paulino” (Apêndice 

A), publicada pelo jornal eletrônico Setelagoas.com.br em 16 de junho de 2016. A 

reportagem informa sobre a instalação de dispositivos para melhorar a oxigenação 

da água da Lagoa Paulino. Assim, a sua utilização como proposta de investigação 

permite aos alunos argumentarem com base nos conhecimentos construídos em 

sua vivencia social, cultural e construções pessoais sobre os motivos que levaram o 

poder público municipal a instalar os aeradores. 

Para isso, é proposta a organização dos educandos em grupos de três ou quatro 

alunos, com a finalidade de que discutam em grupos e posteriormente entre os 

grupos formados, os motivos pelos quais os equipamentos foram implantados. 

Algumas perguntas - chaves podem ser empregadas pelo professor para conhecer 

quais conhecimentos os alunos possuem a respeito dos ecossistemas aquáticos e 

motivar os próximos momentos da sequência de ensino. 

Questões sugeridas 

 

1. Qual o motivo da instalação dos aeradores?  

2. Qual a importância do oxigênio para os ecossistemas aquáticos?  

3. Considerando o oxigênio necessário, por que em outras lagoas do 

município os aeradores não foram instalados?  
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4. Qual a origem natural do oxigênio nos ecossistemas aquáticos?  

5. Como o oxigênio é consumido para que o uso de aeradores seja 

necessário?  

6. Quais as consequências da falta de oxigenação para a lagoa? 

Os registros feitos pelos alunos podem ser escritos ou dialogados durante as aulas. 

É importante engajar os sujeitos em buscarem respostas para os questionamentos 

e, quando possível, elevar o teor do conteúdo das perguntas para que esse 

momento viabilize aos alunos expressar seus conhecimentos e os motive a 

solucionar as indagações. 
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ATIVIDADE 3 – DESENVOLVENDO A NARRATIVA DE ENSINO 

OBJETIVOS: Construção de conhecimentos referentes à dinâmica dos 

ecossistemas aquáticos lênticos e à percepção do equilíbrio 

necessário entre os componentes bióticos e abióticos. 

Duração: 100 minutos.  

Local Sugerido: Sala de aula. 

 

O terceiro momento da sequência de ensino aprofunda os conhecimentos dos 

sujeitos com relação às causas que provocaram a necessidade de instalação dos 

aeradores na Lagoa Paulino. Como instrumento de ensino, esse momento se 

pautou no uso de reportagens. Duas reportagens que se referem à situação e aos 

problemas evidentes na lagoa foram selecionadas. A primeira reportagem intitulada 

“Eutrofização da Lagoa Paulino aumenta e preocupa biólogo” (Apêndice B), 

publicada no jornal eletrônico SeteLagoas.com.br discorre sobre as causas do 

processo de degradação ambiental. Essa reportagem permitirá ao educando 

compreender alguns fatores que afetam a estrutura, a dinâmica e a qualidade da 

água da lagoa. 

Assim, é possível que a discussão embasada nas informações fornecidas pela 

reportagem viabilize aos educandos identificar as principais fontes artificiais e 

naturais de nutrientes e os principais impactos para o ambiente e para as 

comunidades biológicas. 

A segunda reportagem intitulada “Pescaria inusitada na Lagoa Paulino é flagrada 

por leitor” (Apêndice C) também divulgada pelo jornal SeteLagoas.com.br em 

dezembro de 2015 retrata uma estranha situação em que um grande peixe foi 

“pescado” por um senhor. Essa reportagem discorre sobre uma entre os diversos 

efeitos da falta de oxigenação na água da lagoa e as consequências para os 

organismos aeróbios aquáticos. 
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Logo, as duas reportagens viabilizam, primeiramente, a compreensão das causas 

de degradação da lagoa e posteriormente suas consequências. No trabalho com as 

reportagens o diálogo é fundamental em todos os momentos, afastando a prática 

das exposições tradicionalmente realizadas em sala de aula. A necessidade de 

acrescentar momentos para preencher as lacunas e complementar os 

conhecimentos ficará dependente do desenvolvimento da turma e das necessidades 

identificadas pelo professor. 

Para a realização deste terceiro momento as reportagens serão entregues a grupos 

de alunos responsáveis por realizar a leitura e a discussão entre os componentes (4 

ou 5 alunos). A discussão deverá ser embasada em questões previamente 

elaboradas pelo professor com a intenção de que os educandos utilizem as 

informações fornecidas para a solução dos questionamentos propostos. 

Finalizado o debate em grupo, os alunos devem ser engajados em uma discussão 

com toda a classe. Nesse momento é importante estar atento para estimular o 

debate e a construção de respostas completas e coerentes com os conceitos 

científicos. Favorecer que os educandos se unam para complementar as questões 

será fundamental e a participação dos alunos na intervenção pedagógica deve 

pautar-se em um ensino investigativo. Logo, o professor atua como mediador, 

utilizando narrativas que provoquem o engajamento dos alunos em solucionar as 

questões propostas. 

São orientadas as seguintes perguntas referentes às reportagens para serem 

discutidas em grupos e posteriormente com toda a classe: 

Reportagem 1 – “Eutrofização da Lagoa Paulino aumenta e preocupa 

biólogo”. 

 

1. Que interpretação pode ser dada ao título da reportagem? O conceito 

de eutrofização é conhecido por vocês? 
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2. Na reportagem são relatadas algumas causas do processo de 

degradação ambiental da Lagoa Paulino. Quais as causas relatadas 

pelo autor? Vocês conhecem outras causas não citadas na 

reportagem? Caso a resposta seja positiva, cite-as. 

3. Discuta com base nas informações transmitidas pela reportagem e 

em seus conhecimentos, os efeitos que as causas citadas podem 

provocar nos seres vivos e na qualidade da água da Lagoa Paulino. 

4. Leia o trecho e responda às questões seguintes:  “Em alguns dias, o 

cheiro é insuportável. A renovação da água é péssima e a fonte 

deveria ser de água limpa e que provocasse mais oxigenação da 

água”. Qual a relação da oxigenação da água com o lançamento de 

esgotos na lagoa e seu efeito sobre os seres vivos aquáticos? Vocês 

acreditam que o cheiro possui alguma relação com a eutrofização? 

Por quê? 

5. Qual a relação das algas com o lançamento de esgotos e o processo 

de eutrofização? 

 

 

Reportagem 2 – “Pescaria inusitada na Lagoa Paulino é flagrada por leitor”.  

 

1. Após a leitura da reportagem você considera que o peixe foi 

realmente pescado? Por quê? 

2. Busque explicações que relacionem a morte desse peixe com os 

efeitos da eutrofização para os seres vivos aquáticos. 

3. Elabore um esquema que represente os eventos biológicos envolvidos 

na eutrofização. Busque pensar na eutrofização como um ciclo 

envolvendo causas e efeitos. 
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ATIVIDADE 4 – APLICANDO OS CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS: Visita à Lagoa Paulino para propiciar a obtenção de 

evidências tornando os sujeitos ativos no processo de construção e 

compreensão dos conceitos científicos para que elaborem a produção 

final. 

Duração: 50 minutos. 

 

O quarto momento visa a que os conhecimentos construídos nos momentos 

precedentes da sequência de ensino sejam contextualizados e aplicados em um 

ensino vivencial. Logo, sugerimos visita ao ecossistema aquático em estudo para 

que os educandos pudessem descrever as causas da degradação e os efeitos 

visualmente perceptíveis. 

O roteiro de campo (Apêndice H), fornecido aos alunos antecipadamente, apresenta 

uma introdução, os objetivos e a descrição das atividades a serem realizadas. As 

atividades são desenvolvidas utilizando o Diagrama de Ishikwa (espinha-de-peixe) 

como instrumento de sistematização. O diagrama de espinha-de-peixe é um 

instrumento que possibilitará aos alunos estruturar as causas de determinado 

problema, bem como os seus efeitos, de forma a ilustrar as várias causas que 

afetam a dinâmica do ecossistema aquático. 

O Diagrama de Ishikwa (Causa-Efeito) 

 

O Diagrama de Ishikwa ou também conhecido diagrama de causa-efeito é uma 

ferramenta gráfica Tradicional da Qualidade, utilizada para análise dos fatores de 

influência (causas) e seus respectivos problemas (efeitos), fornecendo o elemento 

de suporte para o registro e representação das informações coletadas (MIGUEL, 

2006). 
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Trata-se de uma ferramenta gráfica muito utilizada em empresas para o 

gerenciamento e o controle da qualidade dos processos, estruturando 

hierarquicamente as causas de um determinado problema (figura 2). Devido à 

potencialidade em ilustrar as diversas causas de um problema de forma sintética, a 

ferramenta facilita a estruturação das evidências e consequentemente a 

compreensão do processo de eutrofização de forma detalhada e holística, 

aprofundando a compreensão sobre o conteúdo. 

 

Figura 2 – Diagrama de Ishikawa 

 

Como apresentamos na figura, o diagrama de causa-efeito, quando elaborado, 

assemelha-se a uma espinha de peixe, por esse motivo ele também é conhecido 

por diagrama espinha-de-peixe. Na sua estrutura, a cabeça corresponde ao 

problema que vamos analisar - no nosso caso é a eutrofização - um efeito 

decorrente de diversas causas. As causas são os fatores de influência e 

correspondem às espinhas do diagrama, que nas lagoas urbanas geralmente estão 

relacionadas com a ação antrópica (causadas pelo homem), apresentando 

subcausas. 

Sugerimos a realização da atividade em duplas de alunos. Assim, serão entregues 

dois roteiros para cada dupla. Ao final da atividade, o professor deve recolher uma 

das vias do roteiro para análise e a segunda via servirá de apoio para que os alunos 

elaborem a produção final a ser realizada no próximo momento da sequência de 

ensino. 
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Esperamos que, por meio do roteiro e avaliação das evidências, os sujeitos 

observem e relatem algumas condições da Lagoa Paulino:  

Lançamento de esgoto; 

Eventuais mortandades de peixes; 

Existência de moscas; 

Presença de mau cheiro; 

Coloração da água; 

Presença dos aeradores. 
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ATIVIDADE 5 – REFLETINDO SOBRE O QUE FOI APRENDIDO 

OBJETIVOS: Redigir uma reportagem explicativa sobre a situação 

ambiental da Lagoa Paulino, articulando as evidências com os 

conceitos científicos construídos nos momentos anteriores da 

sequência de ensino.  

Duração: 50 minutos. 

 

Considerando a familiaridade dos alunos com o gênero escrito reportagem, 

trabalhada em momentos precedentes da sequência de ensino, os alunos serão 

orientados a redigir uma reportagem explicativa e informativa a respeito da 

situação atual da Lagoa Paulino. Espera-se, na produção final, que os alunos 

articulem os conhecimentos construídos ao longo da sequência de ensino com as 

evidências observadas na visita à lagoa para produzir uma reportagem que informe 

à comunidade escolar e aos demais interessados a situação da Lagoa Paulino. 

Consideramos interessante a produção de uma reportagem para cada grupo de 

quatro alunos constituído por duas duplas que realizaram o roteiro no momento 

anterior. Assim, com base nas informações sistematizadas pelo diagrama espinha-

de-peixe, os alunos terão a oportunidade de articular suas observações com os 

conhecimentos científicos em um texto acessível aos demais alunos e funcionários 

da escola. 

O professor responsável pela aplicação da sequência de ensino terá a função de 

orientar os alunos em possíveis dúvidas e dificuldades existentes durante a 

produção final. Vale salientar que a reportagem trata-se de uma atividade durante 

a qual os alunos podem explorar os conhecimentos construídos e, por isso, a 

interferência do professor é restrita a dificuldades relacionadas à escrita, mantendo 

as ideias postas pelos educandos. 
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Assim, a reportagem será um instrumento de avaliação para verificar se os 

conceitos científicos foram bem compreendidos, além do importante papel 

informativo. A exposição das reportagens elaboradas pelos educandos poderá ser 

realizada por meio de um mural construído em um espaço de fácil visualização na 

escola e/ou a publicação digital em sites, grupos em redes de relacionamento ou 

blog da escola. 
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APÊNDICE A – REPORTAGEM: DISPOSITIVOS PARA MELHORIA DA ÁGUA SÃO 

IMPLANTADOS NA LAGOA PAULINO 
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APÊNDICE B: REPORTAGEM: EUTROFIZAÇÃO DA ÁGUA DA LAGOA PAULINO 

AUMENTA E PREOCUPA BIÓLOGO. 
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APÊNDICE C – PESCARIA INUSITADA NA LAGOA PAULINO É FLAGRADA POR LEITOR. 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE CAMPO. 

 

ROTEIRO DE CAMPO 
 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

Caro(a) aluno (a), 

Este material trata-se de um roteiro com o objetivo de orientar a obtenção 

de evidências a respeito do ecossistema aquático Lagoa Paulino.   

Esperamos que você seja um sujeito ativo no processo de construção e 

compreensão dos conceitos científicos para que possa questionar a 

situação atual da Lagoa Paulino. Apresentamos a seguir algumas 

informações relevantes, que devem ser consideradas para o 

desenvolvimento da atividade. 
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INTRODUÇÃO 

Chegou o momento de aprender colocando as ideias construídas em prática! Nessa 

atividade você conhecerá mais sobre a situação atual da Lagoa Paulino, 

visualizando na prática as evidências da degradação ambiental ou os fatores 

benéficos para a manutenção do equilíbrio ambiental dos ecossistemas aquáticos. 

Além disso, os conhecimentos construídos nas etapas anteriores podem oferecer 

elementos para que sejam identificados os fatores de influência (causas) e seus 

respectivos problemas (efeitos). 

Para a realização da atividade, é importante que, além dos conhecimentos 

discutidos, você conheça uma ferramenta utilizada para o gerenciamento do 

controle da qualidade. Esse instrumento é empregado para fazer com que as 

pessoas pensem sobre causas e razões possíveis que fazem com que um 

determinado problema ocorra. Dessa forma, apresentamos brevemente o Diagrama 

de Ishikawa que também é conhecido como diagrama de causa-efeito. 

O DIAGRAMA DE ISHIKAWA (CAUSA-EFEITO) 

O Diagrama de Ishikwa ou também conhecido diagrama de causa-efeito é uma 

ferramenta gráfica Tradicional da Qualidade, utilizada para análise dos fatores de 

influência (causas) e seus respectivos problemas (efeitos), fornecendo o elemento 

de suporte para o registro e representação das informações coletadas (MIGUEL, 

2006). 

Trata-se de uma ferramenta gráfica muito utilizada em empresas para o 

gerenciamento e o controle da qualidade dos processos, estruturando 

hierarquicamente as causas de um determinado problema (figura 1). Devido à 

potencialidade em ilustrar as diversas causas de um problema de forma sintética, a 

ferramenta poderá facilitar a estruturação das evidências e consequentemente a 

compreensão do processo de eutrofização de forma detalhada e holística, 

aprofundando a compreensão sobre o conteúdo. 
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Figura 1 – Diagrama de Ishikawa 

 

Como apresentamos na figura, o diagrama de causa-efeito, quando elaborado, 

assemelha-se a uma espinha de peixe, por esse motivo ele também é conhecido 

por diagrama espinha-de-peixe. Na sua estrutura, a cabeça corresponde ao 

problema que vamos analisar - no nosso caso é a eutrofização - um efeito 

decorrente de diversas causas. As causas são os fatores de influência e 

correspondem as espinhas do diagrama, que nas lagoas urbanas geralmente estão 

relacionadas com a ação antrópica (causadas pelo homem), apresentando 

subcausas. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Agora que você conhece um pouco sobre o Diagrama de Ishikwa esperamos que 

possa aplicá-lo para que seja uma ferramenta que auxilie no desenvolvimento da 

atividade. Em caso de dúvidas, solicite orientações do professor. Ao final desta 

atividade, esperamos que você seja capaz de: 

 Relacionar os conhecimentos construídos nas etapas anteriores da sequência 

de ensino com as evidências coletadas na Lagoa Paulino. 

 Compreender a dinâmica dos ecossistemas aquáticos atentando para o 

problema de eutrofização. 
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 Identificar problemas estéticos e recreacionais, condições anaeróbicas, 

eventuais mortandades de peixes, modificações na qualidade da água, etc. 

 Reconhecer as estratégias adotadas para controle da eutrofização 

(preventivas e corretivas). 

 Elaborar uma reportagem explicativa sobre a situação ambiental da Lagoa 

Paulino, articulando as evidências com os conceitos científicos construídos. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

1) Em duplas, elaborem um Diagrama de Ishikawa (diagrama de causa-efeito) com 

base nas evidências observadas, para indicar os fatores de influência (causas) que 

ocasionam um desequilíbrio ambiental na Lagoa Paulino. 

LEMBRE-SE: O nosso efeito em destaque é o processo de 

eutrofização! 

Diagrama montado por: 

Nome: _______________________________________________________________. 

Turma________ 

Nome: _______________________________________________________________. 

Turma________ 
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2) Além das causas e subcausas evidenciadas, existem outras situações que 

chamaram a atenção da dupla? Explique como essas situações interferem ou 

demonstram a situação ambiental da Lagoa Paulino. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

3) Com base nas observações foi possível identificar estratégias preventivas e 

corretivas para a melhoria do ambiente aquático? Quais? Explique como elas atuam 

na melhoria das condições ambientais da lagoa. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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