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RESUMO

O programa "ABC na Educação Científica - Mão na Massa" tem como finalidade o ensino de Ciências baseado na articulação entre pesquisa científica e desenvolvimento da

expressão oral e escrita de alunos das séries iniciais. Tal programa busca a construção do conhecimento por meio da criação de hipóteses e sua verificação através da

experimentação, enfatizando o registro escrito e as conclusões pessoais e coletivas. Proporciona ao aluno a oportunidade de conhecer a linguagem científica, dado que esta

possui uma estrutura particular e características específicas, estruturando e dando mobilidade ao próprio pensamento científico. Dentro deste contexto, o presente trabalho teve

como objetivo principal apresentar tal programa a alunos de series iniciais da educação básica, em três escolas da cidade de Passos-MG, sendo uma da rede de ensino público,

uma da rede de ensino privado e uma que atende crianças e jovens especiais, a fim de demonstrar a importância da alfabetização científica no crescimento pessoal de cada

aluno, a partir da utilização de um dos kits do programa: o Diagnóstico Ambiental. As atividades estão sendo desenvolvidas nas três escolas, respeitando-se a disponibilidade de

horário de cada uma. Até o momento foram realizadas atividades experimentais a fim de analisar o conhecimento prévio de cada aluno em relação ao ambiente que o cerca. Ou

seja, até o momento, os alunos participaram de atividades práticas que incentivaram a observação, a comparação, o pensamento crítico, a partir da proposição de hipóteses a

serem testadas. Isto lhes permitiu o envolvimento com atividades que lhes proporcionaram a oportunidade de compreender as diferentes formas de plantas, de animais e solos

existentes em seu ambiente. O passo seguinte será uma visita ao campo, a fim de porem em prática todos os conceitos aprendidos em sala de aula e realizarem o diagnóstico

ambiental daquele local, a partir da análise de todo o material coletado nesta visita.
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