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RESUMO  

O professor, através de projetos de extensão, pode promover o envolvimento do 
aluno afim de promover um espaço de ensino-aprendizagem além daquele tradicional, 
denominado espaço não formal. As Feiras de Ciências ocorrem em locais públicos onde os 
alunos, após uma atividade de investigação científica, expõem e discutem suas 
descobertas e resultados, podendo também colocá-lo a disposição da comunidade. Isso 
possibilita aos alunos oportunidades de crescimento científico, cultural e social. O projeto 
consistiu na elaboração de um experimento denominado Geleia Magnética, com o intuito de 
explorar alguns conceitos do Eletromagnetismo, promovendo praticidade e acessibilidade. Assim, 
foi utilizado a metodologia de ensino a partir de projetos envolvendo os alunos do 2º ano do Ensino 
Médio do Colégio de Aplicação da UFRR. Inicialmente, ocorreu a delimitação do tema pelo 
professor, com base numa investigação prévia a respeito do que os alunos envolvidos gostariam 
de apresentar na Feira de Ciências do colégio de Aplicação da UFRR. Deste modo, com o intuito 
de chamar a atenção dos participantes externos e, levando-se em consideração as competências 
e habilidades que os alunos envolvidos no projeto apresentaram ao longo do ano, escolheu-se o 
tema sobre o Magnetismo. Esta oficina sobre o magnetismo, em seu primeiro momento, foi 
apresentada na Feira de Ciências do Colégio de Aplicação da UFRR. No segundo 
momento, essa oficina foi apresentada na VIII Semana de Física da UFRR, onde 
apresentaram a oficina de Magnetismo para a comunidade acadêmica do CCT da UFRR. 
Estes momentos, para os alunos integrantes, foram empolgante, pois os mesmo 
conseguiram, de forma palpável, observar os frutos do esforço para a construção da oficina 
ao compartilharem os conhecimentos adquiridos com o público externo. Neste caso, os 
alunos se sentiram como agentes fundamentais do processo de ensino e aprendizagem e, 
portanto, percebe-se com o andamento do projeto proposto, uma mudança gradativa do 
comportamento dos discentes, fazendo com que o mesmos passassem a se comportar 
como detentores do conhecimento, tornando tais conceitos significativos. Logo, 
acompanhado todo processo, percebe-se também que o material utilizado pelo professor 
foi potencialmente significativo. Observando todo processo de construção do projeto 
conclui-se que os métodos tradicionais de ensino, hoje em dia, não suprem as 
necessidades da sociedade que, a cada dia, se moderniza ainda mais. Com isso, a 
reciclagem do professor, no que tange as novas metodologias de ensino, se faz necessário. 
A utilização de tal metodologia possibilitou ao professor fazer avaliações qualitativas durante 
cada encontro, propondo um aprofundamento nos conteúdos de maneira progressiva e 
integradora.  
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