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RESUMO

O crescente desinteresse por parte dos jovens da educação básica pelo estudo das disciplinas científicas tem sido motivo de muitas preocupações, uma vez que este

desinteresse compromete o desenvolvimento científico, econômico e tecnológico do país. Muitos estudos mostram que o desinteresse dos estudantes pela Ciência é

consequência de um processo de ensino baseado em aulas puramente teóricas. A utilização de atividades práticas e experimentais, principalmente de cunho investigativo, na

sala de aula ou no laboratório, é essencial para a aprendizagem científica e promove a formação de cidadãos mais preparados para lidar com as diferentes tecnologias. Diante

disso este projeto teve por objetivo propor e incentivar metodologias pedagógicas prático-experimentais de Ciências por investigação em duas turmas dos anos Iniciais do Ensino

Fundamental (2º e 3º ano) da Escola Estadual Bueno Brandão. As práticas foram desenvolvidas utilizando materiais e equipamentos alternativos e nas temáticas curriculares que

estavam em andamento. O desenvolvimento deste projeto de extensão (primeiro semestre de 2016) permitiu o desenvolvimento de três práticas experimentais nas seguintes

temáticas: Sistema Solar, Tipos e Permeabilidade dos solos e Alimentação saudável. Através destas práticas foi possível perceber que os estudantes participaram ativamente.  As

professoras envolvidas são profissionais que se sentem inseguras em utilizar prática de laboratório. Através deste projeto foi possível atingir diretamente 52 estudantes e 2

professoras. Pesquisas mostram que as crianças aprendem melhor quando as aulas são dinâmicas e despertam o prazer em aprender. A utilização de atividades práticas e

experimentais, principalmente de cunho investigativo, na sala de aula ou no laboratório, é essencial para a aprendizagem científica e promove a formação de cidadãos mais

preparados para lidar com as diferentes tecnologias e para observação sistemática do mundo ao seu redor.
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