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RESUMO  

No presente trabalho procurou
abordagem interdisciplinar dentro do contexto da 
consistem em atividades complementares
pilares refletem na qualidade do desempenho acadêmico
pensamento crítico mediado por um processo educativo, cultural e científico.
perspectiva as atividades executadas 
divulgar temas inerentes da n
contribuindo assim na promoção da divulgação científica. 
trabalho consistiram em promover
oficinas temáticas, palestras e 
utilizada consistiu em uma abordagem qualitativa utilizando 
participante. Foi realizada uma 
experimental cujo objetivo foi 
formulações de nanoemulsões.
“nanolúdico”, foi aplicado com os alunos
dispersão das gotículas em sistemas nanoemulsionados
partículas. Como resultados, 
momento produtivo e descontraído
oportunidade de compreender os
questionamentos. Trabalhar Nanotecnologia na escola e a sua correlação com as distintas 
áreas ou campos da Ciência é importante uma vez que sinaliza
para a divulgação científica. E
conhecimento científico, permitindo assim alcançar uma formação crítica e ajudando
desenvolver desde cedo seu potencial criativo.
participação ativa dos alunos em todas as etapas
representou uma ótima ferramenta para despertar o interesse dos estudantes pela Ciência e 
pela Nanotecnologia. Permiti
conhecimento científico está presente em 
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No presente trabalho procurou-se fortalecer a dimensão da ciência
dentro do contexto da nanotecnologia. O ensino

consistem em atividades complementares que tratam da relação teoria e prática. Esses 
na qualidade do desempenho acadêmico dos estudantes

o mediado por um processo educativo, cultural e científico.
s atividades executadas neste estudo tinham como propostas

nanotecnologia para alunos do Ensino Médio
contribuindo assim na promoção da divulgação científica. Nesse intuito, os objetivos do 

consistiram em promover ações e práticas pedagógicas por meio d
, palestras e o desenvolvimento de modelos didáticos.

uma abordagem qualitativa utilizando a técnica de
uma oficina temática de 4h com a apresentação de uma 
foi facilitar o entendimento quanto à função dos 

de nanoemulsões. E um jogo lúdico previamente elaborado
aplicado com os alunos para que eles assimilassem assuntos como; a 

dispersão das gotículas em sistemas nanoemulsionados e mobilidade eletroforética das 
, a aplicação do jogo nanolúdico proporcionou aos alunos um 

momento produtivo e descontraído. Por meio da dinâmica experimental, os alunos tiveram a 
compreender os fenômenos fazendo suas próprias observações e 

questionamentos. Trabalhar Nanotecnologia na escola e a sua correlação com as distintas 
áreas ou campos da Ciência é importante uma vez que sinaliza uma forma de contribuir 

. E o mais imprescindível incentiva o estudante
, permitindo assim alcançar uma formação crítica e ajudando

desenvolver desde cedo seu potencial criativo. Como considerações finais houve 
participação ativa dos alunos em todas as etapas do projeto e a realização das atividades 
representou uma ótima ferramenta para despertar o interesse dos estudantes pela Ciência e 

Nanotecnologia. Permitiu ainda para eles a possiblidade de identificar 
conhecimento científico está presente em situações do cotidiano. 
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iência a partir de uma 
O ensino e a pesquisa 

que tratam da relação teoria e prática. Esses 
dos estudantes e favorecem ao 

o mediado por um processo educativo, cultural e científico. Nessa 
neste estudo tinham como propostas ensinar e 

anotecnologia para alunos do Ensino Médio da rede pública, 
Nesse intuito, os objetivos do 

práticas pedagógicas por meio da aplicação de 
desenvolvimento de modelos didáticos. A metodologia 

a técnica de observação 
com a apresentação de uma dinâmica 

facilitar o entendimento quanto à função dos tensoativos nas 
um jogo lúdico previamente elaborado, nomeado como 

assimilassem assuntos como; a 
e mobilidade eletroforética das 

a aplicação do jogo nanolúdico proporcionou aos alunos um 
or meio da dinâmica experimental, os alunos tiveram a 

o suas próprias observações e 
questionamentos. Trabalhar Nanotecnologia na escola e a sua correlação com as distintas 

uma forma de contribuir 
estudante à prática e ao 

, permitindo assim alcançar uma formação crítica e ajudando-o a 
Como considerações finais houve uma 
do projeto e a realização das atividades 

representou uma ótima ferramenta para despertar o interesse dos estudantes pela Ciência e 
a possiblidade de identificar que o 
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