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RESUMO

As práticas aliadas ao ensino de ciências são fundamentais para o aprendizado e interesse dos alunos da educação básica. A falta de espaço, estrutura e investimento têm sido

alguns dos fatores que dificultam a ação dos professores na aplicação da prática no cotidiano de ensino. Por isso é importante o incentivo de metodologias pedagógicas

prático-experimentais através da construção de materiais de apoio, bem como laboratórios de ciências de baixo-custo, utilizando materiais alternativos.  É importante também o

envolvimento dos professores, bem como comunidade, promovendo o incentivo e curiosidade dos alunos. A motivação dos alunos e professores é essencial para o sucesso do

projeto. Após uma analise inicial e escolha da escola, foi realizado o encontro de socialização, onde a proposta do projeto foi apresentada aos professores e comunidade escolar,

com o objetivo de motivá-los para as etapas seguintes. Após analise do curriculum escolar dos professores, foram selecionados os materiais e escolhidas as práticas que se

enquadram melhor com a matéria lecionada, sempre de acordo com a ordem curricular de cada professor. Os resultados tem sido satisfatórios, pois é notória a motivação gerada

tanto nos alunos, quanto nos professores. Os professores conseguem ver e vivenciar que é possível a realização de práticas mesmo sem todos os recursos necessários. Os

alunos conseguem associar a teoria com a prática e ficam muito mais motivados, despertando neles a curiosidade e incentivando-os na busca de mais conhecimento. Aliado a

isso, a integração do estudante bolsista envolvido no projeto, que consegue vivenciar o ambiente escolar, interagindo com professores e alunos, observando, aprendendo e

praticando, ao mesmo tempo em que também consegue associar as práticas vivenciadas através do projeto com os ensinamentos aprendidos em sala, trazendo motivação e

norteando o caminho a ser seguido em uma futura atuação profissional.
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