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1 Objetivo

Despertar o interesse de crianças, jovens e adultos pela temática cientı́fica, através de experi-
mentos de baixo custo realizados em visitas a escolas e espaços públicos como praças.

2 Justificativa

Levar fı́sica experimental às escolas e praças de Lavras não é um projeto recente, pois fazemos
isto desde 2010. Desde essa epoca já foram desenvolvidos mais de 30 experimentos, que foram
apresentados para mais de cinco mil pessoas, que representa 5% da população de Lavras. Em
toda apresentação, tanto em escolas como em praças, o interrese das pessoas é muito grande e
não importa a idade do público. Além disso através deste projeto conseguimos treinar mais de
vinte e cinco monitores, na sua maioria estudantes da licenciatura em fı́sica da UFLA, os quais
se manteram no curso.
A justificativa do projeto com ummı́nimo de 5 bolsistas é devido a que nas escolas existem pelo
menos 100 estudantes que passam pelos monitores, que mostram o experimento. Um número
reduzido de bolsistas compromete o trabalho e incentiva à desordem por parte dos estudantes.

3 Metodologia

Para a visita às escolas e praças, levando experimentos, precissamos de três ingredientes prin-
cipais, isto é: os monitores, os experimentos e o agendamento da visita. Para a execução do
projeto o primeiro passo a ser feito é treinar os estudantes para virarem monitores dos exper-
imentos já existentes. O segundo passo é visitar às escolas ou praças. Isto será feito numa
perioridicidade de 1 ou 2 vezes ao mês. O agendamento é feito em parceria com os projetos
de extenão ligados ao Museu de Historia Natural da UFLA. Num terceiro passo será feito a
criação de novos experimentos por parte dos novos monitores.

3.1 Metodologia de trabalho com os bolsistas

Para uma atividade experimental ser apresentada pelo bolsista ele tera que estudar o tema do
experimento, baseado na bibliografia passada pelo professor, depois do estudo ele fara uma
apresentação interna para os outros bolsistas e para a professora. Nesta apresentação interna
o professor guiara o estudante para os conceitos fı́sicos serem apresentados de forma correta.
Após isso ele irá a apresentar o experimento para os estudantes das escolas ou para o público na
praça. Durante a apresentação o professor atuara como mediador entre o monitor e o público.

4 Fundamentação teórica

Um dos mais conhecidos divulgadores de ciências, o professor Marcelo Gleiser, escreveu re-
centemente sobre a importância da visita às escolas [1]. Ele indica que no Brasil muito se fala
em reformas curriculares, métodos alternativos de ensino, mas que se esquece de um primeiro
passo simples e eficaz que é o contato com as escolas em sua vizinhança. Este passo simples
pode transformar o futuro de milhares de jovens que atualmente estão saindo das escolas sem
entender o que é ciência e como ela pode ajudar na sua formação cidadã. Levar ciência an
sua forma experimental aos estudantes de ensino básico é um primeiro passo fundamental
para prender os jovens em sala de aula. Sabemos que o estudo da fı́sica nas escolas é feito
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principalmente de forma teórica e matemátizado. Este enfoque não permitem que o aluno en-
tenda a verdadeira importância da fı́sica na sua formação. A sociedade Brasileira de fı́sica,
com apoio da Diretoria de Educação Básica da CAPES e em parceria com o LIP (Laboratório
de Instrumentação e Fı́sica Experimental de Partı́culas) em Lisboa, tem organizado visitas dos
professores de ensino médio ao CERN (Centro Europeu de Pesquisa Nuclear) com objetivo
de colocar em contato os professores com as pesquisas de ponta na fı́sica de partı́culas. Este
ação é novamente uma forma de introduzir a importancia da fı́sica experimental nas escolas.
Um trabalho publicado no XI Encontro de Iniciação à Docência [2] relata a aplicação da fı́sica
experimental em escolas públicas. Os autores do trabalho mostram como os experimentos ref-
erentes aos fenômenos da Eletrostática ajudaram os alunos a entender os conceitos trabalhados
pelos professores em sala de aula. Um outro trabalho que indica a importância, mas também
o cuidado que se deve ter, com o ensino experimental usando material de baixo custo [3], in-
dica que embora se reconheça a importância das atividades experimentais e um significativo
número de professores já as pratique, a proporção, em relação aos que se limitam ao giz e
quadro negro, ainda é pequena. Um trabalho publicado em 2003 [4] destaca a importância das
atividades experimentais relacionadas ao cotidiano, o que é um dos princı́pios fundamentais
para a montagem dos 30 experimentos já elaborados para este projeto. As situações cotidianas
são primordiais para a formação das concepções espôntaneas dos estudantes, uma vez que es-
tas concepções se originariam a partir da interação do individuo com a realidade do mundo
que os cerca. Esta linha de trabalho é defendida também por alguns pesquisadores do instituto
de fı́sica da USP que integram o Grupo de Restruturação do Ensino de Fı́sica (GREF) [5].

5 Proposta de acompanhamento e avaliação do trabalho

Para a avaliação do projeto pretendemos:

1. Preparar videos com uma montagem das fotos que serão feitas durante as atividades nas
escolas e praças.

2. Criação de material didático, como por exemplo cartilhas dos experimentos desenvolvi-
dos.

3. Criação de posters para apresentação de trabalhos em eventos ligados a extensão.

Avaliação pelo Público:

Através da análise das entrevistas realizadas e dos questionários aplicados ao público, e dis-
cussões gerais, os resultados do projeto e das atividades poderão ser avaliados investigando as
questões:
i.As atividades atingiram seus objetivos?
ii.Houve contribuição para a formação geral dos envolvidos?
iii.Houve interesse, procura e participação coletiva nas atividades realizadas?
iv.Qual o impacto dessas atividades propostas?
v.Quais as principais dificuldades e problemas (operacionais, teóricas, entre outras) identifica-
dos e quais as propostas para que possam ser superados?
vi.Prognóstico do aumento do interesse público pela relação Ciência,Tecnologia, Sociedade e
Meio Ambiente.
Avaliação Pela Equipe:

Seraão elaborados instrumentos como questionaários e entrevistas que permitam detectar al-
guns indicadores importantes que seraão avaliados pela equipe de execução da proposta, tais
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Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 x x x x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x

4 x x x x

Tabela 1: Possı́veis perı́odos das 4 atividades do cronograma durante os 12 meses da vigência
da bolsa

como:
i.Das atividades: interpretar como o público alvo dos projetos compreendeu as atividades, se
foram satisfeitas suas expectativas, e seu nı́vel de aceitação ;
ii.Do monitoramento: identificar as dificuldades encontradas pelos envolvidos e a relação
monitor-público;
iii.Das ações: identificar quais as preferidas pelo público, razoões da escolha.

6 Cronograma de execução

Algumas atividades abaixo serão executadas paralelamente e outras de forma independente,
como pode ser visto na tabela 1.

1. Treinamento de estudantes

2. Visita as escolas ou praças.

3. Desenvolvimento de novos experimentos

4. Elaboração dos videos, cartilhas, pôsteres, etc.
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