
OFICINA DE CIÊNCIAS 

Rafael Aguieiras Veronezi¹, Marli Pirozelli Navalho Silva,  

Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana – FEI – São Bernardo do Campo- SP 

 rafael_veronezi@homail.com; marli@arqmed.com.br 

Resumo:Com o constante avanço da tecnologia e 

busca pela inovação, a sociedade necessita cada vez 

mais de pessoas criativas, lógicas e analíticas. Nosso 

projeto tem como objetivo estimular a criatividade, o 

raciocínio lógico, o pensamento crítico e o interesse 

pela ciência, visando o crescimento individual de jovens 

carentes em situação de vulnerabilidade social, por meio 

de desafios, discussões, aulas dinâmicas e divertidas, 

experimentos científicos e de robótica. 

1. Introdução 
Apesar do acesso ao ensino formal ter sido ampliado 

nos últimos anos, nossa educação ainda apresenta 

graves deficiências, como revelam os resultados do 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(PISA) publicado no final de 2013. 

 De acordo com a Academia Brasileira de Ciências: 

“O ensino adequado de ciências estimula o raciocínio 

lógico e a curiosidade, ajuda a formar cidadão se 

fortalece a democracia, dando à população condições 

para participar dos debates cada vez mais sofisticados 

sobre temas científicos que afetam nosso cotidiano”. 

     É neste contexto que desenvolvemos as “Oficinas de 

Ciências”, com o objetivo de oferecer condições para o 

crescimento individual, pois o ensino de ciências 

envolve o exercício de raciocínio, desperta o interesse e 

criatividade, melhorando a aprendizagem de todas as 

disciplinas. 

2. Metodologia 
As aulas com duração de 2 horas foram realizadas 

semanalmente, para adolescentes entre 15 e 17 anos, no 

“Núcleo da Juventude São José” na Freguesia do Ó. 

Foram realizados experimentos científicos e de 

robótica, desafios e discussões para tratar de assuntos 

variados nas diferentes áreas das ciências. Ao final do 

curso, os alunos realizaram um “Concurso de ciências” 

onde cada grupo teve que realizar um experimento 

diferente e explicar o que havia ocorrido ao público. 

Para isso os alunos pesquisaram em sites sobre o tema e 

montaram cartazes. 

Nas aulas que envolviam robótica, os alunos 

utilizaram o Kit Lego Mind Storm NXT: montaram os 

robôs, programaram e depois realizaram desafios que 

envolviam desde adaptações nas montagens, até 

mudanças na programação.O tema era ligado com o 

tema da aula. 

Nas aulas de experimentos, os alunos vinham a 

experiência sendo feita, e depois, realizavam juntos, e 

além de apresentação de Power Point, era proposto, uma 

discussão ao final da aula para encerrar o assunto. 

 
Figura 1-Alunos programando os robôs e ao fundo, 

Padre Gigio, fundador do projeto. 

3. Resultados 
Foi nítido o progresso dos jovens nas aulas, no 

campo intelectual, mas também nas atitudes. 

Inicialmente eles achavam que não tinham capacidade 

para montar um robô, ou entender algum conceito de 

ciências, porém se surpreendiam em cada aula, 

realizando os desafios e participando muito das aulas. 

Foram percebendo o quanto são capazes e que não 

existem barreiras quando se tem um objetivo, porque 

mesmo não tendo nenhum contato com o material do 

robô, aprenderam muito rápido, tudo porque tinham 

objetivo de realizar os desafios . 

 

4. Conclusões 
Pude  notar  o quanto os alunos, em situação 

vulnerável, possuem seus auto-estimas baixo por conta 

da situação econômica, que unido com a falta de 

conexão daquilo aprendido em sala com o cotidiano, e 

também da educação de má qualidade, acabam  não 

fazendo uma faculdade, pensando que não possuem 

capacidade para isso, o que notei que realmente não é, 

porque são muito inteligentes e capacitados. 
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