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Plano de Trabalho Detalhado 
 

Unidade 1 Instalação de DynaLearn: uma ferramenta de modelagem qualitativa 
de sistemas dinâmicos  

Descrição e importância: DynaLearn é um software acadêmico, gratuito, 
disponível para download no sítio www.dynalearn.eu , no qual pode-se construir 
modelos de simulação de acordo com os princípios da dinâmica de sistemas, em vários 
níveis de complexidade. O uso desse software em pesquisa científica e em aplicações 
educacionais demonstra que DynaLearn é ferramenta capaz de oferecer muitas 
possibilidades para a representação de conhecimentos biológicos tanto para a formação 
de professores como para a educação científica em nível médio. 

 
1.1 Instalação do software DynaLearn nos computadores dos alunos  
1.1.1 Estudar o documento Tutorial para instalar DynaLearn Light  
1.1.2 Baixar (do MOODLE) o software SWI-PROLOG e instalar no computador 

do aluno  
1.1.3 Baixar (do MOODLE) o software DynaLearn versão Light e instalar no 

computador do aluno  
 
1.2 Apresentação da interface gráfica do software e das operações básicas 

necessárias para a construção e simulação de modelos qualitativos  
1.2.1 Tela inicial: identificação de botões  
1.2.2 Construção de modelo simples; operações de abrir, fechar e salvar arquivos  
 
Materiais didáticos disponibilizados para os alunos 
 

! Vídeo Aspectos gerais de DynaLearn; 
! Tutorial para instalar DynaLearn vs Light; 
! Software SWI-Prolog para instalar; 
! Software DynaLearn para instalar. 

 
 
Unidade 2 Explorando DynaLearn: ferramentas para a representação de 

conhecimentos sobre sistemas biológicos. 
Descrição e importância: Existem ferramentas que permitem a representação 

organizada de conhecimentos, e dominá-las é essencial para o estudo de sistemas, pois 
permitem que conceitos, variáveis e aspectos dinâmicos de sistemas diversos sejam 
tratados, com clareza, de maneira similar. 

 
2.1 Mapas conceituais.  
2.1.1 Conceitos e relações entre conceitos. Exemplos.  
2.1.2 Hierarquia de conceitos: generalização e especialização. Exemplos.  
2.1.3 Aplicações de mapas conceituais em ensino de biologia: planejamento 

educacional, desenvolvimento de atividades, avaliação.  



2.1.4 Atividades práticas de construção de mapas conceituais (DynaLearn, nível 
LS1)  

 
 
Materiais didáticos disponibilizados para os alunos 
 

! Roteiro de Estudos RE 1: Modelos com mapas conceituais (LS1) e atividades 
práticas; 

! Exercícios Complementares RE 1; 
! Vídeo LS1; 
! Exercícios avaliativos Unidade 2 – parte 1;  
! Como fazer imagens no DynaLearn e transferir para documentos no Word. 

 
2.2 Diagramas de influência  
2.2.1 Noções básicas da linguagem de modelagem: representação de entidades, 

influências positivas e negativas.  
2.2.2 Atividades práticas de construção de diagramas de influências (DynaLearn, 

nível LS2)  
 
Materiais didáticos disponibilizados para os alunos 
 

! Roteiro de Estudos RE 2: Modelos de diagramas de influência (LS2). 
! Exercícios Complementares RE 2 e gabarito; 
! Vídeo LS2; 
! Exercícios avaliativos Unidade 2 – parte 2. 

 
2.3 Diagramas de influência com grafo de estados  
2.3.1 Noções básicas da linguagem de modelagem: representação de valores 

qualitativos: magnitude e derivada, estado, grafo de estados, diagrama de valores  
2.3.2 Modelo Árvore e Sombra: Atividades práticas de construção de diagramas 

de influências com grafo de estados (DynaLearn, nível LS 3)  
 
Materiais didáticos disponibilizados para os alunos 
 

! Roteiro de Estudos RE 3: Modelos de diagramas de influência com grafo de 
estados (LS3); 

! Exercícios Complementares RE 3; 
! Vídeo LS3. 

 
2.4 Modelos com representação diferenciada de causalidade  
2.4.1 Introdução à modelagem de processos (DynaLearn, nível LS 4)  
2.4.2 Construção de um modelo de simulação: árvore e sombra (DynaLearn, 

nível LS 4)  
2.4.3 Modelo com um único processo; e com dois processos antagônicos.  
2.4.4 Exploração de modelo de simulação com retroalimentação  
2.4.5 Modelo com dois processos antagônicos; retroalimentação positiva e 

negativa 
 
Materiais didáticos disponibilizados para os alunos 
 



! Roteiro de Estudos RE 4: Modelos com causalidade diferenciada e com 
mecanismos de retroalimentação (LS4); 

! Exercícios Complementares RE 4;  
! Vídeo LS4. 

 

 
Unidade 3 Conceitos fundamentais de sistemas dinâmicos 
Descrição e importância: Conceitos e elementos básicos da linguagem utilizada 

para a representação da dinâmica de sistemas são essenciais para que diferentes tipos de 
sistemas biológicos possam ser descritos de maneira similar, enfatizando padrões 
comuns a eles. 

  
3.1 Conceitos de sistema, processos e de sistemas dinâmicos. 
3.1.1 Sistema: definição de objetos, relações estruturais, input, output, limites, 

ambiente externo.  
3.1.2 Processos: mecanismos causadores de mudanças no sistema; condições 

para ativação e finalização de processos; propagação dos efeitos de processos sobre o 
sistema. Exemplos  

3.1.3 Sistemas dinâmicos: definições de estado, transições entre estados, 
comportamento do sistema; noções de tempo contínuo e discreto. Histórias, eventos e 
episódios na dinâmica de sistemas.  

 
3.2 Variáveis de estado, taxas de variação e variáveis auxiliares.  
3.2.1 Variáveis de estado: Definição de acúmulos e estoques. Exemplos  
3.2.2 Taxas de variação: medidas de variação ao longo do tempo; interações 

entre taxas de variáveis de estado.  
3.2.3 Variáveis auxiliares: propagação de efeitos de processos para variáveis 

auxiliares via variáveis de estado  
3.2.4 Representação de conhecimentos: sistemas complexos e simplificação para 

fins educacionais  
 
Materiais didáticos disponibilizados para os alunos 
 

! Roteiro de Estudos RE 5: Conceitos de sistema, processos e sistemas dinâmicos; 
variáveis de estado, taxas e variáveis auxiliares; 

! Imagens para ilustrar RE 5; 
! Exercícios Complementares RE 5 e gabarito. 

 
3.3 Mecanismos de retroalimentação  
3.3.1 Mecanismos de controle: a noção de retroalimentação. Exemplos  
3.3.2 Retroalimentação reforçadora. Exemplos  
3.3.3 Retroalimentação balanceadora. Exemplos  
 
3.4 Competências e Habilidades relacionadas ao pensamento sistêmico  
Descrição e importância: O pensamento sistêmico depende de certas habilidades 

e competências cujo desenvolvimento pode ser estimulado pela escola. Identificar e 
buscar maneiras sistematizadas de promovê-las é parte central das atividades desta 
disciplina.  

 



3.4.1 Pensamento sobre a variação do sistema ao longo do tempo (dinâmica) em 
lugar da análise de eventos isolados  

3.4.2 Pensamento sobre loops – sequências circulares de causas e efeitos 
responsáveis pelo comportamento dos sistemas biológicos  

3.4.3 Pensamento genérico, capaz de identificar mecanismos que geram efeitos 
similares em diferentes sistemas.  

3.4.4 Pensamento sobre a estrutura do sistema, que leva à compreensão de como 
as variáveis relevantes do sistema mudam ao longo do tempo  

3.4.5 Pensamento operacional, que significa buscar a compreensão de como 
funciona o sistema. 

3.4.6 Pensamento sobre aspectos contínuos dos sistemas biológicos, 
identificando gradientes de comportamentos e características.  

3.4.7 Pensamento científico, que envolve a formulação e teste de hipóteses. 
 
Materiais didáticos disponibilizados para os alunos 

! Roteiro de Estudos RE 6: Mecanismos de retroalimentação; competências e 
habilidades relacionadas ao pensamento sistêmico;  

! Imagens para ilustrar RE 6;  
! Exercícios Complementares RE 6: Mecanismos de retroalimentação; 

competências e habilidades relacionadas ao pensamento sistêmico; 
! Exercícios avaliativos Unidade 3. 

 

 
Unidade 4 Preparação de materiais didáticos baseados em modelos de sistemas 

dinâmicos para ensino de Biologia. 
Descrição e importância: O uso de modelos no ensino de biologia requer 

contextualização, orientação para uso adequado do material, e critérios de avaliação da 
eficácia e da eficiência do material em relação aos objetivos educacionais a serem 
atingidos. É, portanto, essencial que os licenciandos sejam capazes de preparar e 
apresentar materiais didáticos nos quais modelos de simulação possam ser explorados e 
contribuir para os resultados desejados. 

 
4.1 Planejamento de materiais didáticos baseados em modelos  
4.1.1 Identificação de competências e habilidades a serem atingidas  
4.1.2 Definição de objetivos educacionais a serem atingidos  
4.1.3 Definição de materiais e métodos a serem utilizados no trabalho  
4.1.4 Definição de critérios, materiais e métodos de avaliação de aprendizagem 

com base nos materiais produzidos  
 
4.2 Elaboração dos materiais didáticos baseados em modelos  
4.2.1 Competências, habilidades, objetivos  
4.2.2 Modelo(s) e simulações  
4.2.3 Atividades de avaliação de aprendizagem baseada em modelos  
 
4.3 Avaliação dos materiais didáticos produzidos pelo licenciando  
4.3.1 Avaliação do material produzido pelo licenciando por colegas licenciandos  
4.3.2 Discussão dos materiais produzidos e das avaliações realizadas pelos 

licenciandos 
 



Materiais didáticos disponibilizados para os alunos 
 

! Roteiro de Estudos RE 7: Preparando materiais didáticos em Dinâmica de 
Sistemas; 

! Exercícios complementares RE-7 (produção de materiais didáticos baseados em 
modelos, explorando competências e habilidades); 

! Três modelos para material didático = erosão, desmatamento, e bloom de algas;  
! Roteiro para a elaboração de materiais didáticos em Dinâmica de Sistemas 

(segundo padrões utilizados na disciplina); 
! Formulários para a elaboração de Planos de aula e curso (em branco);  
! Planejamento para modelagem de competências e habilidades. 
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