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ANEXO I 

 

1ª FEIRA REGIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE NAVIRAÍ – FERCITEN 

 

MODELO DE RESUMO DE UM PROJETO CIENTÍFICO 

 

(Usar formatação do texto NOS MOLDES DA ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas)  

Título: A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO CIENTIFICA NO COTIDIANO ESCOLAR  
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CONTEXTUALIZAÇÃO:  

Um dos grandes problemas encontrados no sistema educacional brasileiro é a 

produção de conhecimento (DEMO, 1996). Apesar dos avanços, ainda 

observam-se muitos professores como meros transmissores e estudantes 

somente espectadores de conhecimentos. Compreende-se que produzir 

conhecimento não é necessário apenas para a base teórica, mas principalmente 

uma educação metodológica interdisciplinar que coloque o estudante em 

condições de identificar e propor soluções aos problemas de seu cotidiano 

(DEMO, 2009). Neste contexto, gera-se o seguinte questionamento: Como o 

estímulo à pesquisa na educação básica pode melhorar os indicadores 

escolares?  

 

Palavras-chave: Ensino, pesquisa e educação científica.  

 

OBJETIVO GERAL:  
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Apresentar a experiência pedagógica na utilização da pesquisa no cotidiano 

escolar.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Dinamizar e (re)significar o currículo escolar; Desenvolver o protagonismo 

docente e discente na escola;  

Melhorar os indicadores internos e externos de aprendizagem.  

 

METODOLOGIA:  

Estabeleceu-se como área de estudo a EE Pesquisa e Ação. A pesquisa ocorreu 

com os estudantes das três turmas de 3ª ano existentes na instituição. Foram 

selecionados 45 participantes, 15 de cada uma das turmas, estes estudantes 

realizaram um curso de iniciação científica com 30 horas-aula, ministrados pelos 

autores do projeto e por professores de outras instituições e, posteriormente, 

deveriam ser multiplicadores nas células de aprendizagens em educação 

científica, criadas para os demais estudantes e professores. Estimulou-se a 

produção de projetos e artigos científicos. Estabeleceram-se encontros de 

discussões sobre as metodologias dos projetos, onde os integrantes e os 

autores podiam apresentar a metodologia e os seus resultados. Realizou-se um 

questionário com os todos os participantes a fim de avaliar os benefícios da 

ação. Também foi analisado o rendimento escolar dos estudantes envolvidos 

antes e depois do desenvolvimento do projeto. 

  

RELEVÂNCIA DA PESQUISA/PROJETO:  

O processo de educação científica possibilita a autonomia dos estudantes 

através da ciência, induzindo o ato reflexivo e investigativo através do uso do 

método científico. Novas técnicas de pesquisa e de levantamento de dados 

foram apreendidas pelos estudantes, os quais passaram a aproveitar mais o 

tempo de aula, além de interagirem com mais frequência. Todos os encontros 

do projeto acabavam em fervorosos debates que geravam aprendizado.  

 

IMPACTO DA PESQUISA/PROJETO:  

O projeto promoveu a mudança de comportamento de toda a comunidade 

escolar na construção e no desenvolvimento dos projetos científicos, as aulas se 

tornaram mais dinâmicas e os professores da unidade escolar foram convidados, 

pelos estudantes, para colaborarem na orientação das pesquisas e projetos 

criados. Houve a redução na infrequência, aumentando em 30% o rendimento 

escolar nas avaliações internas e houve a importante marca de 95% de inscrição 

no ENEM. Também podemos relatar como impacto positivo a realização diversos 
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projetos apresentados nos moldes do rigor científico que exigidos na Feira 

Regional de Ciência e Tecnologia – FRCT da CRE8 (Naviraí/MS).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

O incentivo à educação científica proporcionou aos jovens participantes da ação 

diversas oportunidades, entre elas a formação de ser pensante e gerador de 

conhecimento. Os projetos produzidos foram apresentados em eventos 

científicos. Na avaliação realizada, todos os integrantes confirmaram sua 

melhoria nas disciplinas da grade curricular e a escola melhorou os seus 

indicadores de aprendizagem e de permanência. Percebe-se a mudança 

significativa dos estudantes, que agora conseguem ter autonomia na busca de 

conhecimento e criarem suas oportunidades no mundo do trabalho. O trabalho 

continua e novos avanços devem ser alcançados.  
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