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DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

Resumo

O projeto tem como objetivo realizar uma Feira de Ciências e Mostra de Inovação Tecnológica, em que os alunos dos Cursos Técnico Integrado em Alimentos e

Técnico Integrado em Agropecuária do IFMT campus Sorriso, apresentarão experimentos e resultados de pesquisas a fim de promover o aprendizado por meio

da experiência, instigando a reflexão e o pensamento científico e praticando extensão com o conhecimento produzido. Dessa forma, procura-se articular os

conhecimentos, os saberes e as técnicas adquiridas pelos estudantes do Curso Técnico Integrado em Alimentos e Técnico Integrado em Agropecuária do IFMT

campus Sorriso, como elemento primordial na consolidação do seu processo formativo, relacionando fenômenos/transformações do cotidiano aos conteúdos da

área de Ciências da Natureza, estimulando o gosto pela pesquisa e promovendo a divulgação científica. Buscando concretizar uma prática investigativa mais

efetiva junto aos alunos das diferentes redes de ensino,o projeto propõe também a realização de oficinas com os professores de ensino básico da rede pública a

fim de capacitá-los para a organização e realização desse tipo de evento em suas escolas.

Justificativa

Atualmente a educação vive um tempo de incertezas, muitos questionamentos e perplexidades, os educadores têm como desafio encontrar meios para tornar o

processo de ensino-aprendizagem mais significativo, o qual permite ao aluno ser capaz de desenvolver competências e habilidade para analisar criticamente

situações do cotidiano, além de prepará-lo para ser um cidadão atuante na sociedade. Ao adentrar na área de Ciências Natureza, é essencial que o ensino

estabeleça relações entre o contexto e o cotidiano, além de associar a temática envolvida com a prática.     Lima e Alves (2016) apontam que a experimentação

é uma ferramenta que proporciona aos alunos a possibilidade de estabelecer relações entre a teoria e a prática, incentivando o aluno a compreender os

fenômenos que essas ciências abordam, existem diversas possibilidades de utilização dessa estratégia no ensino de Ciências que são importantes para motivar

os alunos, bem como contribuir para a aprendizagem dos conteúdos científicos e desenvolvimento do pensamento científico. Nesse contexto, as Feiras de

Ciências (ou Mostras), são ferramentas poderosas para promover nas escolas o desenvolvimento de pesquisas e realização de experimentos, contribuindo para

a aprendizagem, para o desenvolvimento de habilidades, noções de cidadania, aumento da criticidade e criatividade, segundo Carvalho et al (2014),     “as Feiras

de Ciências,quando desenvolvidas coletivamente e dialógicamente podem ser utilizadas como meio de incentivar a comunidade a participar mais da realidade

escolar, os alunos a pesquisar, questionar, discutir e os professores, em especial os de Ciências, (re) descobrir que a ciência é parte integrante do

dia-a-dia[...],se a Ciência não se desenvolver a partir do que é conhecido pelos aprendizes, ela não é instrumento de mudança. (CARVALHO  et al 2014,

impresso).     Dentro desse panorama, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de atividades experimentais investigativas,a pesquisa e inovação e a

divulgação científica, propomos o presente projeto que realizará uma Feira de Ciências e Mostra de Inovação Tecnológica onde os alunos do campus IFMT farão

a exposição de trabalhos na área de Ciências da Natureza para alunos de outras escolas e visitantes da comunidade em geral, praticando extensão com o

conhecimento produzido. Dessa forma, procura-se articular os conhecimentos, os saberes e as técnicas adquiridas pelos estudantes do Curso Técnico Integrado

em Alimentos e Técnico Integrado em Agropecuária do IFMT campus Sorriso, como elemento primordial na consolidação do seu processo formativo.     Com

relação ao desenvolvimento de atividades de pesquisa nas escolas públicas de ensino básico, há de se considerar que muitos são os obstáculos, entre eles:

indisponibilidade de material; elevado número de alunos em sala de aula; formação insuficiente dos professores e indisponibilidade de laboratório. No entanto, há

de se convir que a efetivação desse tipo de atividade, pode ser ampliada  quando a capacitação/atualização dos professores é eficiente.Dessa forma,procurando

contribuir com o desenvolvimento da pesquisa nas escolas públicas, este projeto propõe também a capacitação de professores da rede pública para a realização

de Feiras de Ciências em suas escolas, por meio de oficinas.Assim,  com o desenvolvimento do projeto, será possível estreitar os laços com os professores da

rede pública do ensino básico, oferecendo apoio teórico-metodológico subsidiando o processo de investigação e a organização de projetos de pesquisa, uma vez

que esse tipo de prática vem sendo deixado em segundo plano nas escolas do município.

Fundamentação Teórica

    As atividades experimentais constituem uma ferramenta didático-pedagógica importante para motivar os alunos, bem como propiciar o desenvolvimento do

pensamento e a consequente aprendizagem dos conteúdos científicos. Cabe ao professor, planejá-los, prepará-los e aplicá-los, objetivando a aprendizagem

significativa, partindo dos saberes prévios dos alunos e viabilizando o estabelecimento de inter-relações entre teoria e a prática. O professor tem “a tarefa de

ajudar os alunos a aprender por meio do estabelecimento de inter-relações entre os saberes teóricos e práticos inerentes aos processos do conhecimento

escolar em ciências” (ZANON e SILVA, 2000).  Os professores de ciências naturais de um modo geral mostram-se pouco satisfeitos com as condições

infra-estruturais de suas escolas, principalmente das escolas públicas. Porém, ao contrário do que muitos afirmam, não é necessário dispor de um laboratório

muito sofisticado e nem de equipamentos caros para se realizar atividades experimentais. A importância da inclusão da experimentação está na caracterização

de seu papel investigativo e de sua função pedagógica em auxiliar o aluno na compreensão dos fenômenos sobre os quais se referem os conceitos. É

necessário perceber que o experimento faz parte do contexto normal de sala de aula, não simplesmente como um momento que isola a teoria da prática

(NANNI,2004).             A existência de laboratórios equipados e com reagentes químicos a disposição para realização de aulas práticas seria o ideal, mas essa

condição não é realidade em diversas instituições de ensino. Sales e Silva (2010) ponderam que existem diversas atividades experimentais que podem ser

realizadas em sala de aula, ou em ambientes coletivos - praças, feiras e outros, sem a necessidade de instrumentos ou aparelhos sofisticados, sendo também

uma estratégia eficiente para criação de oportunidades que possibilite a contextualização e motivação no estudo de Ciências e Química (GUIMARÃES, 2009).

 De acordo com Lima (2008), as feiras de ciências são instrumentos que despertam a curiosidade e o interesse dos alunos, permitindo a troca e amplificação da

aprendizagem. São ainda segundo a autora, capazes de motivar a produção científica, pois a expectativa em expor um trabalho de sua autoria desperta no

discente um compromisso com a qualidade do conhecimento trabalhado. Outra característica importante das feiras é seu caráter interdisciplinar, uma vez que os

experimentos envolvem estudo, pesquisa, investigação e discussões com professores de várias áreas e as temáticas escolhidas normalmente partem dos

saberes prévios dos alunos, cotextualizando conceitos científicos com fatos do cotidiano.      Esses eventos são também meios de divulgação científica, uma vez

que os alunos apresentam as suas produções para um público diferente do que eles estão habituados. Mancuso (2006), define as feiras de ciências no

documento “Programa Nacional de Apoio às Feiras de Ciências da Educação Básica -Fenaceb”, elaborado pelo MEC, em 2006 como ...eventos sociais,

científicos e culturais realizados nas escolas ou na comunidade com a intenção de, durante a apresentação dos estudantes, oportunizar um diálogo com os

visitantes, constituindo-se na oportunidade de discussão sobre os conhecimentos, metodologias de pesquisa e criatividade dos alunos em todos os aspectos

referentes à exibição de trabalhos. (MANCUSO, 2006 apud BRASIL, 2006, p. 20).   Por conseguinte, entendemos que as feiras de ciências por meio da

investigação contribuem para a aprendizagem de ciências tornando os fenômenos mais reais, facilitando a compreensão da natureza da ciência e dos conceitos

científicos, além de promover o desenvolvimento da capacidade crítica e questionadora por meio da investigação. Durante a apresentação, ao comunicar-se com

o público visitante, promove a divulgação científica, ampliando a possibilidade de participação dos cidadãos nos processos relacionados à ciência e tecnologia

que afetam a sua vida, contribuindo para a alfabetização científica dos visitantes que participarem das discussões (VAILLANT et al, 2016).



Objetivo Geral

    Realizar uma Feira de Ciências e Mostra de Inovação Tecnológica, em que os alunos dos Cursos Técnico Integrado em Alimentos e Técnico Integrado em

Agropecuária do IFMT campus Sorriso, apresentarão experimentos e resultados de pesquisas para visitantes da comunidade externa, bem como oferecer

oficinas de capacitação para professores de ensino básico da rede pública capacitando-os para o desenvolvimento e  realização de Feiras de Ciências.

Metas

1 - Organização das equipes para a realização dos trabalhos relacionando os conteúdos de Ciências da Natureza de modo interdisciplinar e contextualizado e

elaboração de pré-projeto

2 - Entrega do projeto final e apresentação para banca

3 - Desenvolvimento dos trabalhos com orientação dos professores.

4 - Divulgação do Evento e da Oficina.

5 - Realização da Feira de Ciências e Mostra de Inovação Tecnológica

6 - Realização de Oficina para professores do ensino básico.

7 - Elaboração de artigo científico

Metodologia da Execução do Projeto

Descrição das principais atividades a serem desenvolvidas: Primeira etapa: Apresentação da proposta do projeto para os alunos do ensino médio do campus

Sorriso, neste momento serão repassados os critérios e os objetivos da Feira .A temática geral do evento será sustentabilidade, porém foram definidos subáreas

para cada turma, da seguinte forma: 1ºanos : Água; 2º anos : Energia; 3º anos: Tecnologia Sustentável em Agroindústria. Os alunos organizados em grupos e

orientados pelos professores colaboradores deverão primeiramente elaborar um pré-projeto da pesquisa que será desenvolvida. Em seguida, os grupos darão

inicio ao desenvolvimento do experimento, realizando pesquisas, testes e relatórios com acompanhamento da coordenadora do projeto e dos professores

colaboradores, antes da exposição todos passarão por uma banca composta por três professores para correções e contribuições nos trabalhos. O bolsista irá

monitorar os grupos e controlar as datas e cronograma. Segunda etapa: Divulgação nas escolas de ensino básico do município de Sorriso, convidando os alunos

de 9º ano do E.F. ao 3º ano do E.M. para participarem do evento ressaltando a sua importância.Responsabilidade de toda a equipe executora do projeto.

Terceira etapa: Realização do Evento no campus Sorriso. A Feira será realizada em duas etapas, das 08h00min às 17h00min concomitantemente com visitas

dirigidas ao campus e explanação dos cursos oferecidos, será solicitado transporte público para trazer os alunos das escolas em horários determinados. Quinta

etapa: Realização de Oficina para os professores da educação básica buscando instigá-los a refletir sobre o processo de desenvolvimento de Feiras de Ciências

nas escolas. As temáticas a serem trabalhadas serão relacionadas com as tecnologias, métodos de investigação, interdisciplinaridade,  alfabetização científica e

realização de experimentos com material de baixo custo. Ao final da oficina, os professores serão motivados e  orientados a realizar Feiras em suas escolas.Esta

etapa  será organizada  pelos professores envolvidos no projeto e executado no Laboratório de Química do campus Sorriso. Sexta etapa: Elaboração de artigo

científico e/ou resumo expandido relatando o desenvolvimento do projeto e análise dos resultados obtidos para apresentação em eventos de extensão

promovidos pelo IFMT. Avaliação: A Avaliação ocorrerá em todas as etapas do projeto, os experimentos serão avaliados  de acordo com os seguintes critérios:

organização e apresentação geral do trabalho; exploração do conteúdo; interesse e relevância do tema; atendimento aos objetivos propostos; utilização de

soluções alternativas e metodologia. Os três melhores participarão do WorkIF 2018.A oficina ministrada aos professores será avaliada por meio de questionários

e por verificação da aplicação dos conhecimentos nas suas escolas.

Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados

    Estimamos alcançar com o projeto aproximadamente 1000 pessoas, entre alunos do IFMT campus Sorriso, alunos de escolas públicas e particulares do

município e professores da rede pública que participarão da capacitação.      Esperamos divulgar as Ciências da Natureza, quebrando o paradigma de que são

disciplinas de difícil compreensão, relacionando fenômenos/transformações do cotidiano aos conteúdos curriculares, estimulando o gosto pela pesquisa e

contribuindo para a alfabetização científica tanto dos alunos do IFMT campus Sorriso, quanto nos visitantes da comunidade.     Almejamos também motivar um

número maior de escolas para que realizem projetos de Feiras de Ciências e  Mostras de Inovação Tecnológica,buscando concretizar uma prática investigativa

mais efetiva junto aos alunos das diferentes redes de ensino. A meta é que nos próximos anos tenhamos Feiras menores em cada escola, com a escolha dos

melhores trabalhos para a participação de uma segunda etapa onde todas as escolas apresentarão  trabalhos com premiação para os destaques.     Após a

Mostra, os alunos serão convidados a descrever os pontos positivos e negativos, possibilitando a realização de uma análise descritiva do evento. Serão

coletados registros elaborados por professores e monitores durante o desenvolvimento dos experimentos, assim como relatos dos  visitantes e dos professores

que participarão das oficinas  para  análise , avaliação e posterior divulgação dos resultados.
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Meta Atividade Especificação
Indicador(es)

Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução

Indicador

Quantitativo
Qtd. Início Término

1 1

Reuniões entre a

equipe para

planejamento e

posterior

divulgação e

orientação dos

alunos

Elaboração dos

pré-projetos por

equipe de 6

alunos.

dia 6

Previsto para

01/07/2018 |

Iniciado em

01/07/2018

Previsto para

01/08/2018 |

Concluído em

01/08/2018

1 2

Recolher e avaliar

os pré-projetos .

Cada grupo

entregou o pré -

projeto para o

professor orientador

para a correção e

orientação quanto à

execução e

apresentação apara

a banca.

Análise dos

pré-projetos e

devolutiva para os

alunos

dia 15

Previsto para

01/07/2018 |

Iniciado em

01/07/2018

Previsto para

01/08/2018 |

Concluído em

01/08/2018

2 2

Apresentação dos

projetos para

banca composta

por um professor

de cada disciplina

( química, física ,

biologia) para a

correções e

orientações. Os

alunos

apresentaram os

projetos para

bancas compostas

por três professores

(Química, Física,

Biologia) com o

intuito de avaliar e

orientar os projetos.

Avaliação da

execução dos

trabalhos,

dias 10

Previsto para

01/08/2018 |

Iniciado em

01/08/2018

Previsto para

01/09/2018 |

Concluído em

01/09/2018

3 3

Desenvolvimento

dos trabalhos por

equipe com a

orientação dos

professores,

confecção de

banner com os

resultados . Os

alunos

desenvolveram os

projetos e

encaminharam os

banners para a

correção aos

professores. Segue

modelo de banner.

Relatórios sobre o

desenvolvimento

dos trabalhos.

dias 50

Previsto para

01/08/2018 |

Iniciado em

01/08/2018

Previsto para

01/10/2018 |

Concluído em

01/10/2018



4 4

Divulgação nas

escolas

convidando os

alunos,

professores e

comunidade em

geral. Envio de

oficio para meios

de comunicação (

TV, rádio e

INTERNET).

Divulgação das

Oficinas sobre o

Desenvolvimento

de Feiras de

Ciências para os

professores de

Ensino Básico.

Foram convidadas

todas as escolas

estaduais via oficio

entregue

pessoalmente pela

coordenadora do

projeto, para

algumas escolas foi

disponibilizado

transporte e foi

solicitado o

transporte

municipal para

outras escolas. A

imprensa local

também foi

convidada, assim

como toda a

comunidade,

através dos alunos

e de divulgação via

INTERNET.

Participação do

público convidado

e cobertura da

imprensa local.

dias 10

Previsto para

01/08/2018 |

Iniciado em

01/08/2018

Previsto para

01/10/2018 |

Concluído em

03/09/2018



5 5

Realização da

Feira em duas

etapas, das

08h00min às

17h00min

concomitantemente

com visitas

dirigidas ao

campus e

explanação dos

cursos oferecidos,

será solicitado

transporte público

para trazer os

alunos das

escolas em

horários

determinados. Os

pré-projetos

culminaram em 55

trabalhos que foram

apresentados para

700 visitantes entre

alunos de outras

escolas,

comunidade e

imprensa local. A

avaliação dos

trabalhos foi

realizada por meio

de critérios

estabelecidos pelos

professores e por

meio das respostas

de questionários

aplicados aos

estudantes

participantes.

Apresentação dos

trabalhos pelos

alunos do IFMT.

Participação e

interesse dos

visitantes, relatos

de pontos

positivos e

negativos .

evento 1

Previsto para

01/10/2018 |

Iniciado em

05/09/2018

Previsto para

01/11/2018 |

Concluído em

05/09/2018

6 5

Realização de

Oficina para os

professores da

educação básica

buscando

instigá-los a

refletir sobre o

processo de

desenvolvimento

de Feiras de

Ciências nas

escolas. As

temáticas a serem

trabalhadas serão

relacionadas com

as tecnologias,

métodos de

investigação,

interdisciplinaridade,

alfabetização

científica e

realização de

experimentos com

material de baixo

custo. Capacitação

oferecida no

laboratório do

campus Sorriso

Questionários e

relatos dos

participantes .

oficina 1

Previsto para

01/10/2018 |

Iniciado em

01/10/2018

Previsto para

01/11/2018 |

Concluído em

01/11/2018
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Elaboração de

artigo científico

e/ou resumo

expandido

relatando o

desenvolvimento

do projeto e

análise dos

resultados obtidos

para apresentação

em eventos de

extensão

promovidos pelo

IFMT. No ano de

2018 foi possível

submeter 2

resumos no

JOCIPE campus

Sorriso e um

resumo no WorkIF.

Um artigo está

sendo elaborado

para submissão em

evento no ano de

2019.

Apresentação em

Evento científico

e/ou publicação

artigo 1

Previsto para

01/11/2018 |

Iniciado em

01/11/2018

Previsto para

31/12/2018 |

Concluído em

31/12/2018

PLANO DE APLICAÇÃO

Classificação da

Despesa
Especificação PROEX (R$) DIGAE (R$)

Campus Proponente

(R$)
Total (R$)

339018

Auxílio Financeiro a

Estudantes (Bolsa

Estudante)

2400.00 0 0 2400.00

339020

Auxílio Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

1500.00 0 0 1500.00

449020

Auxílio Financeiro a

Pesquisador (Material

Permanente)

600.00 0 0 600.00

TOTAIS 4500.00 0 0 4500.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

339018 -

Auxílio

Financeiro a

Estudantes

(Bolsa

Estudante)

0 0 0 0 0 0 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

339020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores

(Custeio +

Bolsa

Pesquisador)

1500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

449020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisador

(Material

Permanente)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anexo A

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLASSIFICAÇÃO DE

DESPESA
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL



339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Material de Papelaria Itens de Papelaria 1 250.00 250.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Confecção de banner banner 25 50.00 1250.00

339018 - Auxílio

Financeiro a Estudantes

(Bolsa Estudante)

Bolsa para estudante reais 6 250.00 1500.00

TOTAL GERAL 3.000,00
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