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RESUMO 

 

Em nossos tempos é sabido que a base da educação escolar é a pesquisa, e 

esta constitui um dos mais relevantes processos de construção do 

conhecimento, e se realizada dentro do método científico, passa a ser 

chamada de pesquisa científica, fundamentando a execução de projetos 

científicos, e envolvendo investigações de caráter interdisciplinar. Todo o 

processo de desenvolvimento de projetos de pesquisa é realizado em várias 

etapas, começando com o seu planejamento, seguido pela sua execução, até a 

sua divulgação final.  

A realização de projetos científicos nas diversas áreas do conhecimento, levam 

nossos alunos a adquirir hábitos de investigação e pesquisa, atenção aos 

detalhes, adoção de critérios, conhecimentos de diferentes fontes de 

informações, reuní-las, sintetizá-las e formular as suas próprias conclusões 

Ao término da execução de um projeto científico, o aluno deverá divulgar o 

resultado da sua pesquisa, sendo as Exposições Científicas um meio eficaz de 

divulgação, pois possui um papel motivador do ensino e da prática científica, 

permitindo o intercâmbio de informações entre aluno-aluno, aluno-comunidade. 
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ABSTRACT 

 
In our times it is known that the base of the school education is the inquiry, and 

this constitutes one of the most relevant processes of construction of the 

knowledge, and if carried out inside the scientific method, it starts to be called of 

scientific inquiry, basing the execution of scientific projects, and envolving 

investigations of interdisciplinary character. The whole process of development 

of inquiry projects is carried out in several phases; beginning with his projection 

followed his execution, up to his final spread.  

The realization of scientific projects in several areas of the knowledge, take our 

students to get into habits of investigation and inquiry, attention to the details, 

adoption of criteria, knowledges of different sources of informations, join them, 

getting into to summarize and to formulate his conclusions themselves. 

To the end of the execution of a scientific project, the student will have to 

spread the result of his inquiry, being the Scientific Exhibitions an efficient way 

of spread, since they have a motivator role of the teaching and of the scientific 

practice, allowing the information exchange between student-student, student-

community. 

 
KEY WORDS: middle school from, Teaching of Sciences, Scientific Exhibitions, 
Scientific Inquiry. 
 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais a sociedade contemporânea vem exigindo um sujeito mais 

participativo, autônomo, crítico, capaz e apto a enfrentar e resolver os 

problemas atuais, e é inegável que a escola tem papel fundamental na 

formação desse sujeito, e deve promover a sua formação dentro de uma 

cultura científica que propicie melhores condições para a busca do 

conhecimento.   

Em nossos tempos, é sabido que a base da educação escolar é a pesquisa 

e não a aula ou o simples contato entre professor e aluno. Esta é tida como 

princípio científico e educativo e deve tornar-se o ambiente didático cotidiano 



no professor e no aluno, desde logo para desfazer a expectativa arcaica de que 

pesquisa é coisa especial, de gente especial (DEMO, 2002).   

   Partindo da problemática de como planejar e desenvolver uma 

Exposição Científica nas escolas de ensino fundamental, destaca-se a 

importância da sua realização, pois constitui um estímulo à pesquisa científica, 

que muitas vezes é realizada de modo incorreto e o seu resultado acaba não 

tendo sentido e aplicabilidade para o aluno. 

 O trabalho com projetos de pesquisa proporciona ao aluno aprender 

coisas que têm relação com a sua vida, sugerindo ao professor uma postura 

diferenciada para a sua prática pedagógica. Nesse contexto, o papel do 

professor, além do que faz no seu cotidiano, passa ser também o de 

motivador/orientador/consultor, pois através dele, o aluno será motivado a 

tomar iniciativa, apreciar a leitura e a freqüentar bibliotecas, buscarem dados e 

encontrar fontes, vai aprender a duvidar, a perguntar, a querer sempre mais e 

melhor. O aluno precisa também ser motivado a ter autonomia em seu 

pensamento, a formular conceitos próprios, dentro do seu processo cognitivo, 

ter leitura e escrita crítica, capacidade de expressão, de construir seu próprio 

espaço. Nessa perspectiva o educar pela pesquisa DEMO (2002) torna-se 

essencial, podendo e devendo ser estimulada nas salas de aula, em todas as 

disciplinas, na intenção de oportunizar ao aluno, meios de formação desse 

sujeito. A pesquisa científica constitui um desses meios, pois o “argumentar, 

fundamentar, questionar com propriedade, propor e contrapor são iniciativas 

que supõem um sujeito capaz”. CARVALHO, (1994) É importante destacar, que 

qualquer disciplina do currículo escolar deveria incentivar a pesquisa, pois 

nenhum conhecimento se mostra tão definitivo e acabado que não mereça ser 

investigado e ampliado. 

 Ao tentar aplicar a prática da pesquisa científica na sala de aula, vários 

são os obstáculos encontrados pelo professor. O primeiro e o mais grave, é o 

desinteresse e apatia que o aluno vem demonstrando frente a seu 

aprendizado. Outro obstáculo de relevada importância, está no fato de que os 

nossos alunos não possuem o hábito da leitura, e conseqüentemente não 

aprendem a pesquisar. Não há também, no processo educativo meios que 

motivem e propiciem a iniciação científica na escola de nível básico. O que se 

quer com esse projeto é demonstrar que é possível esta ação, desde que haja 



ampla conscientização, sensibilização e colaboração de todos os envolvidos no 

fenômeno educativo. 

 A pesquisa constitui, portanto, um processo de construção do 

conhecimento e quando realizada dentro do método científico, passa a ser 

chamada de pesquisa científica, fundamentando a execução de projetos 

científicos, envolvendo investigações de caráter interdisciplinar, inspiradas em 

temas oriundos da curiosidade e do cotidiano do aluno. 

A realização de projetos científicos nas diversas áreas do conhecimento, 

não somente nas ditas áreas científicas, levam nossos alunos a adquirir hábitos 

de investigação e pesquisa, atenção aos detalhes, adoção de critérios, 

conhecimentos de diferentes fontes de informações, ampliando a sua 

capacidade em buscar informações, reuní-las, sintetiza-las e formular as suas 

próprias conclusões. Isso se comprova ao relatarmos à fala LEITE FILHO 

(2007): “Precisamos incorporar nas nossas aulas o momento de observação, 

discussão e elaboração de explicações sobre os fenômenos, que constituem 

qualquer evento observável”.  

 Ao término da execução de um projeto científico, o aluno deverá divulgar 

a toda comunidade escolar (alunos, pais, professores) e também de um modo 

geral à sociedade o resultado da sua pesquisa cientifica , repassando as outras 

pessoas o conhecimento adquirido durante a execução do projeto. Um meio de 

divulgação são as Exposições Científicas, que constituem a mais eficiente 

proposta de divulgação cientifica. Representam também, um recurso motivador 

do ensino e da prática científica nas escolas (LEITE FILHO e MANCUSO, 

2006). Ao serem utilizadas para expor os projetos científicos realizados pelos 

alunos e mediados pelos professores, permite a troca de experiências entre 

professor-aluno, aluno-comunidade, aluno-aluno, enriquecendo a sua formação 

cultural-escolar. 

 As Exposições Científicas ao possuírem o papel motivador do ensino e 

da prática científica, tornando-se um espaço para a iniciação científica, 

desenvolvendo nos alunos o espírito criativo, levando a discussão de 

problemas sociais e a integração escola-sociedade, estabelecendo assim, de 

acordo com PARANÀ (2006), a relação Educação Fundamental e a Vida 

Cidadã, através da articulação entre vários de seus aspectos como: a saúde, a 

sexualidade, a vida familiar e social, o meio ambiente, o trabalho, a ciência e a 



tecnologia, a cultura e as linguagens. É importante destacar que as Exposições 

Científicas deverão surgir como conseqüência de um trabalho de pesquisa, e 

não a razão de um trabalho de pesquisa.  

 O seu planejamento poderá partir da ação conjunta dos professores de 

todas as disciplinas, e com o passar do tempo deverá fazer parte da rotina do 

aluno, o que, consequentemente, poderá retirar o aluno da posição passiva e 

de desinteresse que vem ocupando frente a seu aprendizado (nesse sentido, 

constitui um instrumento de combate ao fracasso escolar), passando este a ter 

o prazer em buscar o conhecimento e adquirindo principalmente, o hábito da 

leitura.  

Para tanto, será necessário, fazer com todos os alunos um trabalho 

prévio de orientação de como se realiza um projeto científico, repassando as 

etapas que envolvem o seu planejamento, sua execução, até a sua 

apresentação. 

A Exposição Cientifica surge em substituição às Feiras de Ciências, que 

se caracterizam pela repetição de trabalhos e experiências realizadas em sala 

de aula, constituindo um momento, e o seu planejamento e execução é na 

grande maioria das vezes responsabilidade dos professores de ciências. Já a 

Exposição Científica, envolve a participação de todas as disciplinas, pois 

através dela haverá a exposição de atividades realizadas pelos alunos, 

oriundas da pesquisa científica, envolvendo temas variados, orientados por 

seus respectivos professores, sendo que neste primeiro momento, esta 

proposta constitui um projeto piloto, que será desenvolvida na disciplina de 

Ciências, pretendendo-se que esse trabalho seja incorporado por todas as 

áreas do conhecimento, tendo como meta principal oportunizar aos alunos 

demonstrarem, através de projetos de pesquisa, a sua criatividade, o 

desenvolvimento da capacidade de raciocínio lógico, sua capacidade de 

pesquisa e investigação, bem como a disseminação dos conhecimentos 

científicos adquiridos. Como forma de melhor  de aprofundar o estudo buscou-

se fundamentação em livros, teses e dissertações, artigos, manuais, cujos 

temas estão relacionados à pesquisa e divulgação científica, histórico da 

realização de atividades científicas no Brasil. 

 

 



2.FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

A necessidade do homem de uma compreensão mais profunda do 

mundo, bem como a necessidade de argumentos para a troca de informações, 

levou a elaboração de sistemas mais estruturados de organização do 

conhecimento, ocasionando o surgimento da ciência. Podemos organizar a 

história da ciência em eras científicas, conforme sugere ARAUJO apud 

SERRES (2006, p.132): a Matemática no Egito antigo e Mesopotâmia, a Grécia 

Clássica, a Intermediação árabe, Teologia da Idade Média e a Ciência 

Moderna. 

De acordo com PARANÁ (2008), a escola deve se fazer um espaço de 

pesquisa, de construção e reconstrução do conhecimento, promovendo a 

articulação entre o conhecimento elaborado e os temas da vida cidadã.  É 

salutar levar em consideração também as Diretrizes Curriculares para o Ensino 

de Ciências, expondo a importância do ensino de Ciências nos dias de hoje: “O 

ensino de Ciências, na atualidade tem o desafio de oportunizar a todos os 

alunos, por meio dos conteúdos, noções e conceitos que propiciem uma leitura 

crítica de fatos e fenômenos relacionados à vida, a diversidade cultural, social e 

da produção científica.” E ainda: “... o ensino de Ciências está intimamente 

ligado a um ensino que promova a alfabetização científica, como um conjunto 

de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres uma leitura crítica 

do mundo que vive.” Ibid, p.12. 

Podemos ainda considerar, segundo SCHENETZLER apud STANGE 

(2004, p.7) que “a aprendizagem é um processo idiossincrático do aluno (e ele 

deve ser informado disso para se sentir responsável pelo seu processo), nós, 

professores, não podemos garantir a aprendizagem do aluno, mas, sim, 

devemos, pois esta é a nossa função social, criar as condições para facilitar a 

ocorrência da aprendizagem significativa em nossos alunos”. Uma das 

possibilidades de proporcionar o acesso à informação e de direcionar as 

normalidades para uma melhor aprendizagem são os projetos de pesquisa. 

A pesquisa constitui um dos mais relevantes processos de construção do 

conhecimento. As bases para a realização da pesquisa, tiveram início com os 

trabalhos de René Descartes, Francis Bacon e Galileu Galilei, no século XVI. 

René Descartes (1596-1650), em suas obras converte a dúvida em método: 



“Se duvido penso: se penso existo”. Duvidar significa pensar. Propõe como 

método cientifico a redução da complexidade, isto é, separar para estudar, 

dividir o objeto de conhecimento em suas unidades menores e estudá-las  

separadamente. Francis Bacon (1561-1626) foi o propulsor do empirismo, 

difundindo a crença de que o ponto de partida de todo conhecimento deveria 

ser a observação, a descrição fiel da realidade, isenta de julgamentos e 

interpretações. Galileu Galilei (1564-1642) é reconhecido por muitos como o 

pai do método científico. Buscou medir os fenômenos e fazer observações 

quantitativas. Dentre as suas diversas contribuições, destaca-se a Teoria 

Heliocêntrica. 

 Ao longo dos séculos, o conhecimento, ou mais precisamente, as formas 

do conhecimento evoluíram, e diante da crescente importância que têm 

adquirido a ciência e a tecnologia para o desenvolvimento das sociedades 

contemporâneas, tornou-se fundamental a promoção de uma cultura científica 

que propicie melhores condições para a busca do conhecimento.  

 Analisando o histórico da educação brasileira, verifica-se que várias 

foram as estratégias utilizadas pelas escolas de modo a promover a educação 

científica entre professores e alunos. De acordo com LEITE FILHO e 

MANCUSO (2006) no Brasil, o ensino de ciências poderia ser definido como 

tradicional até meados dos anos 50. Eram colocados em evidência somente os 

aspectos positivos, sem jamais questionar a utilização do conhecimento 

científico pelo homem.  

 
O mesmo acontecia em países mais avançados nas áreas científicas até que, em 
1957, a ciência e seu ensino nas escolas entraram em crise no mundo ocidental, 
quando os russos, evidenciando supremacia científica e tecnológica, lançaram a 
Sputink ao espaço. A perda do início da corrida espacial para os soviéticos justificou, 
nos Estados Unidos, as enormes quantias que foram dispendidas pelas entidades 
científicas para levar adiante a empreitada, reunindo especialistas de renome em 
educação, psicologia e diferentes campos das ciências exatas e naturais. 
FRANCALAZA apud MANCUSO ( 2006, p.11) 

 

 Como conseqüência, ocorreu uma verdadeira revolução nos currículos 

escolares, buscando repensar o processo educativo, principalmente no que se 

referia à educação científica. Começaram então a surgir os primeiros projetos 

de ensino na área científica. 

 No Brasil, vários foram os movimentos lançados com o intuito de 

promover a melhoria do Ensino de Ciências, bem como o início da realização 



de atividades envolvendo a educação científica. Ao analisar documentos 

produzidos pelos professores LEITE FILHO e MANCUSO (2006), podemos 

estabelecer uma cronologia desses movimentos. 

⇒⇒⇒⇒ 1957 – 1º Concurso Cientista do amanhã, realizado no salão nobre da 

Faculdade de medicina da USP. 

⇒⇒⇒⇒ 1958  -   2º concurso Cientista do Amanhã- IBECC. 

⇒ Década de 60  - começam a ser realizadas as primeiras Feiras de ciências 

no Brasil, que aconteceram na cidade de São Paulo. 

⇒ 1963  - Constituição dos Centros  de Ciências: proporcionaram o surgimento 

de inúmeras atividades voltadas para a prática do Ensino de Ciências, como 

por exemplo, a divulgação científica e preparação de jovens na iniciação 

científica, por meio de inúmeras atividades, entre as quais se destacam as 

Feiras de Ciências e os Clubes de Ciências. Os primeiros centros criados 

foram: CECISP (SP), CECIRS (RS), CECIGUA (RJ), CECIMIG (MG), CECIBA 

(BA), CECINE (RE). 

⇒ 1965  - realização da Feira de Ciências do Colégio Estadual de Vacaria 

(RS). 

⇒ 1966 – é criada a FUNBEC: Fundação para o Desenvolvimento do Ensino 

de Ciências. 

⇒ 1969 -  Feira Nacional de Ciências ( I FENACI) no rio de Janeiro. 

⇒ Década de 70  - Há indicativos de Feiras de Ciências nos Estados de SC, 

PR, RS  e SP. 

⇒  1973 -  O movimento se fortaleceu no estado do Rio Grande do Sul, com a 

realização da 1ª Feira Estadual de Ciências  ( I FECIRS). 

⇒ 1983 -  a CAPES cria o PADCT (Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico). 

⇒ 1984 -  II FENACI – Santa Cruz (RS) 

⇒ 1986  - III FENACI – Santa rosa (RS) e I FEINTER ( Feira Internacional de 

Ciência e Tecnologia Juvenil) ocorrida no Uruguai. 

⇒ 1987 – II FEINTER na Argentina em Gualeguaychú e I ENACC ( Encontro 

Nacional de Clubes de Ciências) em Porto Alegre – RS. 

⇒ 1988 -  III FEINTER  realizada em Blumenau (SC) e  II ENACC realizada em 

Nova Petrópolis (RS). 



⇒ 1989 -  III ENACC em União da Vitória  (PR). 

⇒  1990  - IV FENACI em Caxias do Sul  (RS). 

⇒ 1991  - V FENACI e IV ENACC em Santa Cruz (RS) . 

⇒ 1992 -  1ª Semana de Integração Científica e Tecnológica do Cone Sul, 

juntamente com a VII FEINTER em Artigas, no Uruguai. VI FENACI em Quara 

(RS). 

⇒ 1995 -  Último ano de realização da FEINTER em Santiago, no Chile. 

⇒ 1996 -  Festival de Arte, Ciência y Creatividade Juvenil em Santiago no 

Chile. 

⇒ 2005  - Criação do Programa Nacional de Apoio às Feiras de Ciências da 

Educação Básica – FENACEB (SEB/MEC). 

 Deve ser mencionada, por sua grande importância na divulgação da 

ciência, a ocorrência da Mostra nacional da Ciranda da Ciência, organizada 

pela Fundação Roberto Marinho e Hoechst do Brasil, realizada de 1988 a 1995, 

sempre na cidade de São Paulo. 

  E ainda, de acordo com LODI e OLIVEIRA NETO (2006), nos últimos 

anos, sob a coordenação da Secretaria de Educação Básica do MEC, 

destacam-se iniciativas como: o Prêmio Ciências, que visa selecionar projetos 

inovadores no aprendizado das Ciências e Matemática, o apoio à realização de 

eventos como as Olimpíadas de Matemática, de Biologia, de Química e de 

Astronomia para estimular e promover o estudo entre os alunos e identificar 

jovens talentos, os incentivado ao ingresso nas áreas científicas e tecnológicas; 

e a Coleção Explorando o Ensino que busca apoiar o trabalho pedagógico do 

professor em sala de aula. 

 Cabe aqui, estacar o que diz a Declaração da Unesco (1996): “a 

educação científica, em todos os níveis e sem discriminação, é requisito 

fundamental para a democracia. Igualdade no acesso à ciência não é somente 

uma exigência social e ética: é uma necessidade para a realização plena do 

potencial do homem”. 

 Desse modo, é necessário que se faça um trabalho de mudança na 

didática do ensino, mudando de informativo para transformador e criativo. Para 

tanto, é necessário concentrar esforços na formação de professores. Essa 

afirmação é justificada no Plano Nacional de Educação, BRASIL (1996) que 



relata a correta formação do professor, calcando-a na pesquisa como princípio 

orientador. Os professores de todos os níveis precisam estar conscientes de 

que a ciência não é só um conjunto de conhecimentos, mas sim um paradigma 

pelo qual se vê o mundo. Para se colocar o sistema educacional em novo 

patamar, o professor deverá ser um orientador de seus alunos no processo da 

descoberta e da reflexão crítica. Logo, a pesquisa educacional precisa ser 

ampliada. 

 Mais do que nunca, a escola possui um papel de relevada importância 

na difusão da cultura científica. Deve constituir um ambiente estimulante, deve 

habilitar o aluno a trabalhar em equipe, a aprender sozinho, a ser capaz de 

resolver problemas e confiar em seu potencial, ter iniciativa e capacidade de 

inovar. 

 De acordo com LEITE FILHO e MANCUSO (2006), como exemplos de 

atividades científicas voltadas para os alunos podemos citar:  

 

 

⇒ Expedições Científicas: excursão com finalidade de realizar estudo específico. 
⇒ Concursos científicos: trabalho apresentados para uma comissão. 
⇒ Congressos, Simpósios, Seminários: reunião de interessados para apresentação 
dos trabalhos científicos. 
⇒ Olimpíadas Científicas: uma competição individual ou de equipes sobre 
conhecimentos acumulados. 
⇒ Bolsa de Iniciação Científica Júnior e/ou Estágios: trabalho desenvolvido por 
estudantes com orientação específica de especialista, comprovação de uma hipótese, 
utilização de métodos científicos. 
⇒ Mostras Científicas: exposição das atividades desenvolvidas pelos grupos de 
pesquisa para a comunidade em geral. 

 
 

 As realizações de Exposições Científicas se embasam na 

justificativa de que é uma importante estratégia capaz de fazer com que o 

aluno, através de projetos de pesquisa, se envolva numa investigação 

científica, aprendendo segundo TEIXEIRA apud HENNING (1989, p.12) “os 

peculiares caminhos mentais (pensar, refletir – pensamento científico) e 

práticos (agir, experimentar – atitudes científicas) trilhadas na aventura 

científica para chegar ao conhecimento (conhecimento científico)”. Várias são 

as mudanças ou benefícios que poderão ocorrer com os alunos, ou até mesmo 

com os professores, após a realização de eventos de fomento a prática da 

pesquisa, como as Exposições Científicas. De acordo com MANCUSO apud 



BORBA (2006, p.24), essas mudanças foram classificadas em categorias, a 

saber: 

 

a) Crescimento pessoal/ vivências/ conhecimentos: Exemplos: maior conhecimento do 

mundo. 

b)   Comunicação/ relacionamento/ intercâmbio: Exemplo: aprende a lidar com o 
público. 

c)   Hábitos/ atitudes/ habilidades: Exemplo: responsabilidade, iniciativa. 
d)  Criticidade/  capacidade de avaliar: Exemplos: desenvolve pensamento crítico, 
autoconhecimento. 
e)    Estímulo/ envolvimento/ motivação: Exemplo; cresce o interesse por coisas novas. 
f)   Criatividade/ inovações: Exemplos: visão diferente, novos trabalhos. 
g)   Politização: Exemplo:  forma consciência crítica e responsável 

 
 

Ao planejá-la poderão ser abordados diversos temas, que foram 

classificados em três categorias, de acordo com MANCUSO (1993): 

 

 

1. TRABALHOS DE MONTAGEM: descrição ou produção de artefatos. Exemplo: 
construção de maquetes da escola, eletroímã, vulcão, motor elétrico, etc. 

2. TRABALHOS INFORMATIVOS: pretendem divulgar conhecimentos julgado 
importantes à comunidade. Podem ser divididos em duas subcategorias: trabalhos 
de alerta, prevenção e trabalhos de divulgação, demonstração de conhecimentos 
adquiridos na escola. 

3. TRABALHOS INVESTIGATÓRIOS: abordam inúmeros assuntos em qualquer área 
do conhecimento, está dividido por temas: 
3.1. Trabalhos com ênfase em saúde pública. 
3.2. Trabalhos com ênfase em educação ambiental. 
3.3. Trabalhos com ênfase em temas didático-pedagógicos. 
3.4. Trabalhos com ênfase no saber escolar. 
3.5. Trabalhos com ênfase em interesse econômico/produtividade. 
3.6. Trabalhos com ênfase na pesquisa de opinião/levantamento de dados. 
3.7. Trabalhos com ênfase na investigação descritiva e /ou classificatória. 
3.8. Trabalhos com ênfase no ativismo tecnicista. 
3.9. Trabalhos com ênfase em investigações do cotidiano. 
3.10. Trabalhos com ênfase no funcionamento do corpo humano. 
3.11. Trabalhos com ênfase em assuntos não usuais nas ciências. 

 

 

Atualmente vários são os movimentos de realização de Feiras de 

Ciências e Mostras Científicas, principalmente no Ensino Fundamental e 

Médio, realizados em todo o Brasil.  Com a criação do Programa Nacional de 

apoio às Feiras de Ciências da Educação Básica – FENACEB, em 2005, o 

Ministério da Educação sob a coordenação da Secretaria de Educação Básica 

– SEB e a consultoria do Professor Ivo Leite Filho, pôde fazer um levantamento 

desses movimentos, aqui citados: 



⇒ FEIRA DE CIÊNCIAS DO ESTADO DO PARÁ – FEICIPA - PARÁ. 

⇒ FEIRA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – FECTI – RIO DE 

JANEIRO. 

⇒ FEIRA BRASILEIRA DE CIÊNCIA E ENGENHARIA – FEBRACE – SÃO 

PAULO. 

⇒ EXPOSIÇÃO CHRISTUS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – EXCETEC – 

CEARÁ. 

⇒ MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – MOSTRATEC 

– RIO GRANDE DO SUL. 

⇒ MOSTRA DAS ESCOLAS ESTADUALIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

– RIO GRANDE DO SUL. 

⇒ FEIRA ESTADUAL DE CIÊNCIA – CIÊNCIA JOVEM – PERNAMBUCO. 

⇒ FESTIVAL DE TALENTOS DA ESCOLA PÚBLICA – FESTAL – CEARÁ. 

⇒ EDUCAÇÃO COM CIÊNCIA – PARANÁ. 

⇒ EXPOCIÊNCIAS – PARAÍBA 

 Vê-se então em toda essa discussão levantada e revisada, a 

necessidade de se promover um ensino que tenha foco principal a pesquisa, 

levando nossos alunos e professores a adquirirem uma nova posição frente ao 

processo de ensino aprendizagem, visando à formação crítica, participativa e 

interacionista do aluno com o conhecimento e com a sua realidade.  

 

 

3.METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste projeto primeiramente, junto com os 

encontros de orientação, foi feito um levantamento bibliográfico em livros, 

revistas, periódicos, artigos, teses e dissertações. Buscaram-se nestes 

materiais conteúdos voltados à pesquisa e divulgação científica, formação de 

professores, ensino de Ciências, Feiras de Ciências e Exposições Científicas, 

planejamento e execução de projetos de pesquisa científica. 

Num primeiro momento, no ano de 2007, foi realizado um diagnóstico 

prévio, através de um questionário prévio (Ap 1) com alunos de 5ª e 8ª séries 

em escolas com realidades diferentes, a saber: escola do interior, periferia, 



central, ensino particular e também escola indígena, a respeito do que os 

alunos pensam sobre suas aulas de Ciências e a realização de atividades que 

estimulem a pesquisa. 

Buscando um material de apoio para o trabalho com projetos de 

pesquisa científica, ao final do ano de 2007 foi elaborado um Caderno de Apoio 

e Orientação para a Pesquisa, que visa apresentar algumas considerações 

sobre a pesquisa científica, como trabalhar com projetos de pesquisa científica 

e orientar a divulgação dos seus resultados com a intenção de subsidiar o 

trabalho de professores e alunos em todo o processo da pesquisa, desde a 

escolha do tema, a execução, até a sua divulgação. 

No início desse ano letivo de 2008, mais precisamente dos meses de  

fevereiro a setembro iniciou-se a implementação de todo o processo do 

trabalho com projetos de pesquisa. Durante a semana pedagógica, realizada 

na Escola Estadual Érico Veríssimo foi feita a explanação de toda a proposta 

de trabalho, bem como a exposição do Caderno de apoio e orientação para a 

pesquisa. 

Iniciou-se então o trabalho com projetos de pesquisa com os alunos. A 

metodologia desse trabalho foi organizada da seguinte forma: 

 

1º Passo: Formação do Grupo de Pesquisa 

Foram convidados alunos de 5º a 8º séries, estudantes do período da manhã, 

para participar do grupo de pesquisa, formando assim um grupo com 31 

alunos. 

 

2º Passo: Formação dos grupos para a pesquisa  

Nessa etapa foi feito um esclarecimento a todos os alunos do grupo que 

trabalho seria realizado e qual era o seu objetivo. A partir daí, os alunos se  

dividiram em grupos de 3 a 4 elementos e deu-se início a formação para a 

pesquisa, utilizando o Caderno de Apoio e Orientação para a pesquisa. 

 

3º Passo: Escolha do tema de pesquisa 

Os alunos foram orientados a definir o seu tema para a pesquisa, partindo da 

curiosidade de cada um, selecionando as fontes de pesquisa. 

 



4º Passo: Elaboração dos projetos de pesquisa 

Cada grupo elaborou o seu projeto de pesquisa, seguindo as orientações da 

professora e também constantes no Caderno de apoio e Orientação para a 

pesquisa. 

 

5º Passo: Execução do projeto 

Nesta etapa os alunos desenvolveram pesquisas bibliográficas, pesquisando 

principalmente na internet, fizeram coletas de dados através de questionários, 

analisaram e formularam conclusões. 

 

6º Passo: Planejamento da Exposição 

Depois de finalizar a pesquisa, os grupos passaram a planejar a Exposição dos 

resultados obtidos, e a organização dos seus standes. Toda a organização dos 

standes obedeceu a critérios estabelecidos no Caderno de Apoio e Orientação 

para a pesquisa. 

 

7º Passo: Realização da Exposição Científica 

Durante a Exposição cada grupo teve a oportunidade de expor aos demais 

alunos da escola, aos professores, aos pais e a toda comunidade escolar os 

resultados da pesquisa realizada. (Fotos no Ap. 3) 

 

8º Passo: Avaliação 

Após a realização da Exposição Científica os alunos envolvidos responderam 

um questionário (AP.2) com as questões similares do questionário-prévio 

aplicado no ano de 2007. 

  

 Após todo o processo, realizou-se uma análise geral de todas as 

evidências coletadas que são apresentadas no item seguinte. 

 

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1.ANÁLISE QUALITATIVA 

 



No início deste ano letivo ao dar início a implementação de toda a proposta 

de trabalho, fazendo a explanação do trabalho proposto não foi obtido o 

resultado esperado; após elogios sobre a proposta de trabalho e sobre o 

Caderno de Apoio e Orientação para a pesquisa, não houve interesse dos 

professores em participar do projeto, alegando diversos motivos, entre eles: 

tempo curto e a necessidade de se cumprir o planejamento até o final do ano 

letivo, a falta de preparação e desmotivação dos alunos, observando dessa 

forma o caráter tradicional dos professores. 

Sendo assim, iniciou-se o trabalho com projetos de pesquisa com um grupo 

de 31 alunos de 5ª a 8ª séries em período de contra turno, formando o que se 

passou a chamar de “Grupo de Pesquisa”. 

Todo esse processo foi realizado num período de 8 meses, utilizando como 

fonte de apoio o Caderno de Apoio e Orientação para a pesquisa.  

 O instrumento de pesquisa mais utilizado pelos alunos foi a internet, pois 

a escola possui um acervo bibliográfico pobre, não encontrando fontes de 

pesquisa. 

 Durante a elaboração dos projetos de pesquisa, constatou-se que a 

dificuldade maior em todo esse processo centrou-se na elaboração dos 

projetos de pesquisa, pois na elaboração dos projetos de pesquisa, pois os 

alunos não sabem escrever, analisar, fazer leituras isso porque estavam 

habituados a receber o conhecimento pronto, não sentindo a necessidade de 

buscá-lo. DEMO (2002, p.30) reforça-se essa constatação ao dizer que o aluno 

“precisa deixar de ocupar a posição de aluno-objeto, que só escuta a aula e a 

reproduz em prova, e passa a ser o aluno-sujeito que é aquele que trabalha 

com o professor, contribui para reconstruir conhecimento, busca inovar a 

prática, participa ativamente em tudo”. 

 Ao dar continuidade ao processo de pesquisa, foi dada a orientação de 

como se pesquisar, de como se fizer leituras e analisá-las e escrever, pois a 

pesquisa tem como objetivo principal desenvolver nos alunos o exercício da 

escrita, da leitura e da argumentação, partindo de um questionamento isso 

porque a habilidade central da pesquisa aparece na capacidade de elaboração 

própria, ou de formulação pessoal, pois argumentar, fundamentar, questionar, 

propor e contrapor são iniciativas que supõe um sujeito capaz (DEMO, 2002). 



 Ao final de todo esse processo, foi realizada a Exposição científica na 

escola, com o objetivo de divulgar a todos os alunos, pais e comunidade os 

resultados da pesquisa. Toda a organização dos estandes obedeceu aos 

critérios estabelecidos no Caderno de Apoio e Orientação para a Pesquisa. 

 Esse momento foi muito importante além da empolgação de todos os 

alunos em expor a todos os resultados dos projetos de pesquisa, não houve 

por parte dos grupos dúvidas e insegurança, isso porque no decorrer de todo o 

processo de pesquisa pouco a pouco ocorreu a construção do conhecimento, 

partindo de uma curiosidade que gerou uma dúvida e esta a uma pergunta cuja 

resposta foi encontrada no momento da pesquisa, da leitura, da análise e na 

conclusão. Tais ações são contempladas nas Diretrizes Curriculares de 

Ciências: 

 

A pesquisa é uma estratégia de ensino que visa à construção do 

conhecimento. Essa estratégia inicia-se na procura de material de 

pesquisa, passa pela interpretação desse material e chega à 

construção das atividades (...) para que os objetivos pedagógicos 

sejam atingidos, se faz necessário que seja construída com redação do 

próprio aluno, pois ao organizar o texto escrito ele precisará 

sistematizar idéias e explicitar seu entendimento seu entendimento 

sobre o conteúdo com recursos do vocabulário que domina. Na 

apresentação oral o estudante deve superar a simples leitura e 

repetição, evidenciando a compreensão crítica do conteúdo pesquisado 

e explicitando a sua interpretação. (PARANÀ, 2008, p.39) 

 

 Durante a Exposição houve elogios, o que fez com que todos se 

sentissem orgulhosos e recompensados pelo esforço. Porém a recompensa 

maior é a participação efetiva dos alunos em todo o processo que envolve a 

realização de projetos de pesquisa científica, culminando com a Exposição 

Científica, que garante que o mesmo retorne à sala de aula com maior 

capacidade de decisão e principalmente de argumentação, mudanças essas 

por eles mesmos percebidas e pelos professores em sala de aula. Segundo 

eles, esses alunos começaram a participar mais das aulas, expondo suas 

idéias, contribuindo com o professor e seus colegas. Assim, percebeu-se que 

todo esse processo auxilia na formação da criticidade do aluno, de sua 



autonomia, conseguindo dessa forma, ter uma aprendizagem mais prazerosa e 

significativa. Segundo GALIAZZI (2003), por meio da pesquisa professor e 

aluno desenvolvem a capacidade de fazer perguntas, de procurar respostas, de 

construir argumentos críticos e coerentes, de se comunicar, de se entender 

sempre como sujeito incompleto e a capacidade de reiniciar o processo, mas 

nunca do mesmo lugar. E ainda coloca que o professor que educa pela 

pesquisa estará mais capacitado a produzir conhecimento sobre modos de 

avaliação, problemas de aprendizagem, metodologias de ensino, 

experimentação. Estará mais acostumado a dialogar com seus pares, a buscar 

interlocutores teóricos capazes, a argumentar na construção da proposta 

pedagógica da escola, mudando sua ação pouco reflexiva e de resistência 

passiva para um posicionamento crítico frente aos problemas que enfrenta no 

seu dia como educador. 

 Esses resultados ficam evidentes ao se analisar as respostas dadas por 

estes alunos quando lhes foi aplicado o mesmo questionário prévio. 

 

 

4.2. ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

Como destacado na introdução, a base da educação escolar é a pesquisa, 

e esta deve estar acontecendo a todo o momento. 

Esse projeto piloto de motivação da pesquisa científica na escola, iniciou 

com uma pesquisa, utilizando como instrumento inicial a aplicação de um 

questionário-prévio que foi aplicado em escolas com realidades e variedade 

cultural diferentes, a saber: escola de interior, escola de periferia, escola 

indígena, escola central e escola particular. Devido ao grande número de 

alunos e não viabilização financeira optou-se em fazer uma pesquisa por 

amostragem com alunos de 5ª a 8ª séries para confrontar as opiniões de 

alunos egressos e ingressantes, sobre o que eles pensam sobre suas aulas de 

Ciências e de atividades que estimulem a pesquisa. 

 

De modo a propiciar uma melhor compreensão do questionário prévio que 

foi aplicado com os alunos de 5ª e 8ª séries no ano de 2007, foram organizados 

tabelas o que nos permitirá o estudo estatístico dos dados obtidos. 



 

Tabela1. Resultado do questionário prévio nas turmas de 5ª série: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 66,4% 42,24% 24,35% 53,8% 17,65% 26,18% 33,78% 92,1% 68,68% 

B 7,47% 14,28% 22,17% 42,47% 2,12% 16,91% 54,75% 7,24% 31,32% 

C 19,67% 24,72% 15,77% 2,11% 5,42% 17,27% 9,37% XXX XXX 

D 3,21% 12,94% 36,98% XXX 72,64% 38,61% 00 XXX XXX 

Nula  2,14% 2,8% 2,14% 0,71% 1,42% 1,42% 2,08 0,65 00 

 

 

Tabela 2. Resultado do questionário prévio nas turmas de 8ª série 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 49,68% 15,15% 29,33% 27,83% 25,52% 18,63% 45,65% 80,68% 71,97% 

B 5,7% 16,33% 27,91% 58,52% 2,97% 15,3% 47,52% 19,32% 27,5% 

C 38,38% 32,06% 14,95% 13,65% 4,05% 10,72% 5,32% XXX XXX 

D 5,73% 27,88% 27,26% XXX 66,98% 51,85% 00 XXX XXX 

Nula  00 1,51% 0,53 00 0,48% 3,5% 1,51% 00 0,53% 

 

 

Analisando as respostas assinaladas pelos alunos, observou-se nas tabelas 

certo padrão nas respostas. Quando se fala em certo padrão nas respostas, 

percebeu-se que a maioria dos alunos possui gosto pela disciplina de Ciências, 

achando suas aulas de Ciências interessantes e atrativas, havendo certa 

variabilidade de conteúdos que possuem mais interesse. Quando foi 

questionado o que dificulta o seu entendimento dos conteúdos a resposta dada 

foi a dificuldade no acesso a livros, revistas e internet. Em relação às outras 

questões, vê-se que há interesse por parte dos alunos em se trabalhar com 

projetos de pesquisa e divulgar seus resultados em Exposições ou em outros 

eventos, ficando claro que a maioria entende por pesquisa um processo de 

“cópia de livros”. 

Após todo o processo de implementação da proposta ( formação dos 

grupos de pesquisa, elaboração do projeto de pesquisa, execução e 

divulgação), os alunos integrantes do grupo de pesquisa responderam um 

questionário similar ao questionário prévio. 



 

Tabela 3. Resultado do questionário aplicado posteriormente a implementação 

da proposta. Foram aplicadas somente as questões do nº. 5 a 9. 

 5 6 7 8 9 

A 57,2% 9,5% 80,9% 100% 90,5% 

B 00 52,4% 19,1% 00 9,5% 

C 00 9,5% 00 XXXX XXXX 

D 42,8 28,6% 00 XXXXX XXXXX 

 

 

Analisando as respostas dadas pelos alunos após a realização da 

Exposição Científica, observou-se um grande interesse pelos alunos nas aulas 

de Ciências, sendo que a maioria considerou as sua participação nas aulas de 

Ciências como sendo muito boa, procurando perguntar e argumentar mais. 

Passaram utilizar outras fontes de pesquisa, não somente os livros aprenderam 

a utilizar a internet, bem como os seus mecanismos de busca. Acham 

importante a elaboração de projetos de pesquisa e apresentação em 

Exposições. Passaram a ter um novo entendimento do que é pesquisa e como 

esta deve ser feita. Todos foram unânimes ao colocar que gostariam de 

participar de eventos científicos. Apesar da dificuldade que sentiram ao 

elaborar seus projetos de pesquisa científica sentem a necessidade de elaborá-

los como apoio para a pesquisa a ser realizada.  

Ao se comparar as tabelas do diagnóstico-prévio e a do diagnóstico 

aplicado posteriormente percebe-se na questão nº5 que há uma mudança na 

visão do que constitui fonte de estudo, antes a maioria colocava como fonte de 

estudo o caderno e o livro didático, hoje eles percebem que o estudo não deve 

estar restrito somente a estes materiais. Já na questão nº. 7 a pesquisa era tida 

como “cópia de livros”, agora se percebe que a pesquisa deve ser feita com a 

elaboração de projetos com a orientação do professor e com posterior 

apresentação dos resultados. Com relação às questões nº. 8 e 9  confirmou-se 

a intenção dos alunos em participar em Feiras, Exposições. 

Em síntese, o sujeito que usa a pesquisa como processo de formação 

permanente desenvolve a capacidade investigativa, a autonomia e criatividade. 

DEMO (1999) ressalta que quem pesquisa tem o que comunicar. Quem não 



pesquisa apenas reproduz ou apenas escuta. Quem pesquisa é capaz de 

produzir instrumentos e procedimentos de comunicação. Quem não pesquisa 

apenas assiste a comunicação dos outros. 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa constitui um processo educativo e deve aparecer em todo o seu 

trajeto. Sem pesquisa não há ensino. Quando realizada dentro do método 

científico, passa a ser chamada de pesquisa científica. 

Esse processo de pesquisa científica envolve várias etapas, começando 

com a formação e orientação de professores e alunos para a pesquisa, a 

elaboração de projetos de pesquisa científica, sua execução e divulgação dos 

resultados. 

As Exposições Científicas constituem a mais eficiente forma de divulgação 

dos projetos científicos, permitindo a troca de experiências entre aluno-

professor, aluno-comunidade, aluno-aluno. 

O trabalho com projetos de pesquisa científica proporciona ao aluno maior 

interação com o seu processo de construção do conhecimento, levando-o a 

adquirir hábitos de leitura (antes não verificados), capacidade e analisar, 

criticar, expor idéias e escreve-las, e por conseqüências sentem-se motivados 

a buscar novos conhecimentos. 

Sendo assim, pode-se constatar que o trabalho com projeto de pesquisa 

científica constitui uma necessidade da escola, pois o aluno já não é um mero 

espectador, mas ele é agente do seu próprio conhecimento e está cada vez 

mais se tornando ciente disso, pois precisa aprender a buscar soluções para as 

suas dúvidas.  

O trabalho com projetos de pesquisa torna o um mais aberto , capaz de 

questionar e dialogar, de compreender que a aprendizagem  constitui um 

processo sempre completo, inacabado, progressivo; e que ele é o grande 

responsável por esse processo.Daí a necessidade de se adotar novos métodos 

de ensino , dentre eles a pesquisa. É necessário que escola inclua em seu 

calendário escolar atividades de divulgação científica, como as Exposições 



Científicas, onde alunos e professores possam divulgar seus trabalhos, dando 

sentido a pesquisa. 

Conclui-se a partir do que foi observado e analisado que se conseguiu 

mostrar aos alunos e professores  uma nova forma de aprender, de ir em busca 

de novos conhecimentos, de maior interação aluno-professor -colegas em sala 

de aula, de compartilhar conhecimentos, repensando a sua posição como 

aluno e professor. 

Deixo meus agradecimentos a SEED pela implementação desse Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE, proporcionando aos professores um 

grande momento de capacitação, aprimoramento e pesquisa.A UNICENTRO, 

por acolher a todos os professores da rede publica estadual de educação , por 

todo o esforço realizado para bem capacitar a todos. Aos professores Julio 

Murilo Trevas, Carlos Eduardo Stange, pela aprendizagem recebida. Em 

especial ao prof. Dr. Sandro Aparecidos dos Santos, pelo apoio, boa vontade 

como professor orientador do PDE. 
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APÊNDICE 1 

PDE –PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 
SEED – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ. 
 
⇒⇒⇒⇒ O que os alunos pensam sobre suas aulas de Ciências e sobre a realização de 

atividades que estimulem a pesquisa. 
 
Escola___________________________________________________Série:________ 
 
1. Para você, as aulas de Ciências são: 
a. (    ) Muito interessantes e atrativas. 
b. (    ) Pouco interessantes e atrativas. 
c. (    ) Somente alguns conteúdos são interessantes. 
d. (    ) Não gosto de Ciências. 
 
2. Quais assuntos dentro da disciplina de Ciências você acha mais interessante? 
a. (    )  Ecologia,Terra ( água, ar e solo) e o Universo. 
b. (    )  Seres vivos. 
c. (    )  Corpo humano e saúde. 
d. (    )  Química e Física. 
 
3. O que dificulta o seu entendimento dos conteúdos de Ciências? 
a. (    ) Os conceitos e termos técnicos. 
b. (    ) A falta  de experimentos. 
c. (    ) Dificuldades no acesso à livros, revistas, internet. 
d. (    ) O interesse e a participação de meus colegas. 
 
4. Você considera a sua participação nas aulas de Ciências. 
a. (    ) Muito boa. 
b. (    ) Boa. 
c. (    ) Ruim. 
 
5. Como fonte de estudo, você utiliza: 
a.(    ) Internet,  outros livros de Ciências, revistas. 
b.(    ) Somente o livro didático. 
c.(    ) Somente o meu caderno. 
d.(    ) Meu caderno e meu livro didático. 
 
6. O que você acha que poderia ser feito para tornar as aulas de Ciências mais 
atrativas e interessantes? 
a. (    ) Trabalhos individuais e em grupo. 
b. (    ) Projetos  e apresentação em Feiras de Ciências, Exposições. 
c. (    ) Palestras. 
d. (    ) Realização de atividades práticas e aulas de campo. 
 
7. O que você entende por pesquisa em Ciências? 
a. (   ) Pode ser feita a partir da elaboração de projetos com a orientação do professor, 
apresentando seus resultados em um evento próprio, como uma Exposição. 
b.(    ) É realizada utilizando livros, copiando os itens que achar mais interessante. 
c.(    ) Não sei o que é pesquisa. 
 



8. Depois de desenvolvido um projeto de pesquisa, com a orientação de seu professor, 
você gostaria de participar de eventos científicos como Feiras de Ciências, Exposições 
Científicas, para apresentar os resultados? 
a. (    ) Sim. 
b. (    ) Não. 
 
9.Para você o que é mais interessante: 
a. (    ) Elaborar um projeto, executá-lo  e depois apresentá-lo  em uma Feira de 
Ciências, Exposição. 
b. (    ) Montar um experimento ( sem projeto) para apresentá-lo em uma Feira de 
Ciências. 
 
APÊNDICE 2 
 

PDE –PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 
SEED – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ. 

 
⇒⇒⇒⇒ Após ter participado do Grupo de Pesquisa, responda às questões: 

 
Escola: 
_________________________________________________________Série________ 
 
1. Para você, como são  as aulas de Ciências? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
2. Quais assuntos dentro da disciplina de Ciências você acha mais interessante? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3. O que dificulta o seu entendimento dos conteúdos de Ciências? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
4. Você considera a sua participação nas aulas de Ciências. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
5. Como fonte de estudo, você utiliza: 
a.(    ) Internet,  outros livros de Ciências, revistas. 
b.(    ) Somente o livro didático. 
c.(    ) Somente o meu caderno. 
d.(    ) Meu caderno e meu livro didático. 
 
6. O que você acha que poderia ser feito para tornar as aulas de Ciências mais 
atrativas e interessantes? 



a. (    ) Trabalhos individuais e em grupo. 
b. (    ) Projetos  e apresentação em Feiras de Ciências, Exposições. 
c. (    ) Palestras. 
d. (    ) Realização de atividades práticas e aulas de campo. 
 
7. O que você entende por pesquisa em Ciências? 
a. (   ) Pode ser feita a partir da elaboração de projetos com a orientação do professor, 
apresentando seus resultados em um evento próprio, como uma Exposição. 
b.(    ) É realizada utilizando livros, copiando os itens que achar mais interessante. 
c.(    ) Não sei o que é pesquisa. 
 
8. Depois de desenvolvido um projeto de pesquisa, com a orientação de seu professor, 
você gostaria de participar de eventos científicos como Feiras de Ciências, Exposições 
Científicas, para apresentar os resultados? 
a. (    ) Sim. 
b. (    ) Não. 
 
9.Para você o que é mais interessante: 
a. (    ) Elaborar um projeto, executá-lo  e depois apresentá-lo  em uma Feira de 
Ciências, Exposição. 
b. (    ) Montar um experimento ( sem projeto) para apresentá-lo em uma Feira de 
Ciências. 
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