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RESUMO

Visando melhorar o ensino várias estratégias são utilizadas para esse fim,  e uma delas são as atividades complementares como por exemplo  atividades práticas. Segundo

Rosito (2008) a experimentação para o ensino de Ciências assume um importante papel, pois possibilita aos alunos uma aproximação do trabalho científico e melhor

compreensão dos processos de ação em Ciências. Objetivou se avaliar se uma atividade pratica pode ajudar  no processo de aprendizagem. Uma aula teórico/pratica foi

ministrada  para 70 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, pertencentes à E. E. Benedito F. Calafiori, S. S. do Paraíso – MG, sobre Decomposição de Materiais no Solo, 

enfatizando  decomposição  e  o tempo de degradação de diversos materiais no solo. Após essa aula, os alunos foram  para o pátio da escola para montar o  experimento,  para

isso foi utilizado  potes contendo solo e vários materiais como vidro, prego, folha, fruta e animal. Ao final da montagem, os grupos responderam algumas questões referentes ao

tempo de decomposição destes materiais ,  levando em conta seus conhecimentos prévios e pressuposições sobre como  seria o final do experimento. Após uma semana

começaram as observações, estas,  ocorreram semanalmente, durante um mês. Durante esse período os alunos analisaram como as decomposições dos diferentes materiais se

comportavam no solo, sempre registrando as mudanças. Após a última observação, os alunos responderam novamente as questões anteriormente levantadas para verificação de

possíveis alterações em suas respostas. Foi verificado então que, antes da prática houve cerca de  42,5% de acertos nas questões levantadas,  sendo que  e após pratica esse

número subiu para  57,5%, confirmando que a atividade prática facilita  a aprendizagem do aluno. A experimentação, atua como estímulo a mudança de atitudes com relação a

questionamentos, elaboração de hipóteses e a busca pelas suas respostas, sendo isto fundamental para a  obtenção  da aprendizagem significativa. 

Projeto 1


