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0. Motivação para a Realização do Projeto

0

A  motivação  para  a  realização  do  projeto  partiu  diante  das  várias 
indagações dos alunos sobre o por que  estudar certos assuntos lecionados nas 
aulas,principalmente os  assuntos  relacionados  às  ciências,que,muitas  vezes,  
aparecem de forma muito abstrata nas aulas, contribuindo, assim, para o baixo 
desempenho de algumas turmas da Escola.
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1.Objetivo a ser alcançado

1

O objetivo a ser alcançado é despertar o interesse dos alunos pelas 
ciências e, consequentemente, aumentar as notas em tais disciplinas.
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2.Definição do Público Alvo

2

O Público alvo do projeto são os alunos da Escola de Ensino Fundamental 
e Médio Hipotética.
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3.Definição das áreas de conhecimento incluídas no projeto
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1. Matemática, que apesar de não ser ciência, é a base que descreve algumas 
das outras;

2. Física;
3. Biologia;
4. Química;
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4.Metodologia

MM

Anualmente, será realizada uma competição entre os alunos dos ensinos 
fundamental  e  médio da  Escola  Hipotética.  Tal  competição  tem  o  início  
definido no começo do ano letivo e se estende ao longo do ano. A competição, 
em cada nível de ensino, fundamental e médio,ocorre de forma semelhante: As 
12  turmas  de  uma  determinada  série  escolar  da  Escola  Hipotética serão  
divididas  em  grupos  de  3  turmas,  totalizado  4  grupos,sendo  cada  grupo 
orientado  por  um Professor.  Será  apresentado  um  tema  científico,tal  como  
Astronomia, e os alunos de cada grupo deverão apresentar um trabalho prático 
no final do ano sobre o Tema Anual, cada grupo deverá escolher uma disciplina, 
entre as citadas no item 3 desse documento;por exemplo, um grupo do 3º ano 
poderá escolher tratar de Astronomia no âmbito da Física e resolver fazer um 
trabalho experimental sobre o comportamento da luz ou sobre a gravidade;outro 
grupo poderia falar sobre Astronomia no âmbito da Biologia, apresentando um 



trabalho sobre as condições necessárias para ocorrer vida em um planeta, por 
exemplo,  e ,nesse caso, os alunos e o professor do grupo que escolheram a 
disciplina Biologia poderiam trabalhar em conjunto com os alunos e o professor 
do grupo que escolheu a disciplina Química, uma vez que ,para existir vida,  
alguns  elementos  químicos  específicos  se  fazem  necessários; outro  grupo  
poderia escolher Matemática e fazer um trabalho sobre Geometria Espacial,por 
exemplo. 

Ao longo do período letivo, Professores Orientadores e Alunos dos grupos 
irão trabalhar de forma colaborativa,  usando ferramentas de colaboração em 
tempo real, ou ferramentas de colaboração que não são em tempo real, mas são 
muito  úteis,  como  fóruns  e  sistemas  no  estilo  Wiki,onde  as  pessoas 
desenvolvem um tema e todos os envolvidos podem dar a sua contribuição. 
Para  que  os  alunos  se  sintam  motivados  a  participar  da  competição,  serão 
ofertados prêmios e medalhas aos melhores grupos, sendo ofertado ,também, 
um certificado de  menção honrosa aos que ficarem próximos das 3 primeiras 
colocações,  estimulando,  assim,  o  esforço para   um melhor  desempenho na 
competição do ano seguinte e como consequência uma motivação a mais para 
estudar. 
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5.Método de Acompanhamento e Avaliação

O projeto tem o período de aplicação de 1 ano, mas deve ser aplicado 
todos os anos.  Dessa forma, deve ser aperfeiçoado, constantemente,ao longo 
dos  anos.  Os  dois  principais  quesitos  que  serão  constantemente  avaliados  e 
aperfeiçoados,  serão:  a  comunicação  entre  os  integrantes  dos  grupos  e  a 
comunicação  dos  integrantes  com  o  professor.Isso  será  feito  analisando  as 
falhas na comunicação que estejam inviabilizando o andamento do trabalho e 
corrigindo o que estiver dando errado, de forma que a comunicação entre os 
colaboradores seja mais efetiva.
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6.Divulgação e Publicação do Projeto
O projeto será divulgado nas salas de aula e através de cartazes,no pátio, 

chamando os alunos para participar do projeto.
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7.Cronograma

CC

Fevereiro

F

 -Definição do Tema Anual;
Março 
 -Apresentação do Tema Anual e movimentação para formação dos grupos;
Abril - Outubro

A

 -Tempo dedicado ao desenvolvimento dos trabalhos de cada grupo;
Novembro 

N

 -Apresentação dos Trabalhos;
Dezembro
 -Resultado Final e Premiação;

       


