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Este projeto tem como objetivo trabalhar oficinas de 
Química e Física com crianças do Ensino Fundamental, com intuito de
interesse pela disciplina e/ ou conteúdo, mostra
construção do conhecimento e não apenas aulas teóricas.
a física, pois são disciplinas que a maioria das
vem sendo desenvolvido em escolas do
regiões, desde 2015, com oficinas de
física também. É o 4 ano que o
participaram do projeto e atingiu
serão desenvolvidas atividades práticas com os alunos, com temas relacionados ao 
cotidiano, usando sempre materiais alternativos, e uma linguagem mais simples. 
Será reelaborado a cartilha, acrescentado oficinas de física e com o decorrer dos
anos vêm sendo modificada a todo ano com oficinas mais atraentes e
para as crianças. Os alunos
ansiosos para colocar em prática o que virem nas aulas de
Pretende-se desenvolve-lo novamente no ensino
difundir um melhor conhecimento sobre as
rendimento escolar dos mesmos,
crianças que acreditamos 
preocupa desde a infância, formando cidadãos críticos uma sociedade democrática, 
humana, sustentável e desenvolvida socialmente e economicamente. Este projeto ja
gerou 1 trabalho de conclusão de curso e um artigo submetido.
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: Departamento de Ciências Exatas e Biológicas do
Campus Sete Lagoas (DECEB_CSL) 

Este projeto tem como objetivo trabalhar oficinas de ciências voltadas para
Química e Física com crianças do Ensino Fundamental, com intuito de
interesse pela disciplina e/ ou conteúdo, mostra-los que a escola 
construção do conhecimento e não apenas aulas teóricas. Foi escolhido a química e 
a física, pois são disciplinas que a maioria das crianças e jovens têm dificuldades, já 
vem sendo desenvolvido em escolas do Ensino fundamental de Sete Lagoas e 
regiões, desde 2015, com oficinas de Química, atualmente irá trabalhar of
física também. É o 4 ano que o projeto foi implantado e mais 6 escolas já 
participaram do projeto e atingiu mais de 500 crianças. No decorrer do trabalho 

atividades práticas com os alunos, com temas relacionados ao 
usando sempre materiais alternativos, e uma linguagem mais simples. 

reelaborado a cartilha, acrescentado oficinas de física e com o decorrer dos
anos vêm sendo modificada a todo ano com oficinas mais atraentes e
para as crianças. Os alunos vêm se mostrando sempre muito
ansiosos para colocar em prática o que virem nas aulas de ciências química. 

lo novamente no ensino fundamental, pois possibilita 
difundir um melhor conhecimento sobre as ciências químicas, além de ajudar no 
rendimento escolar dos mesmos, atualmente e futuramente. E através destas 

 conseguir o desenvolvimento de uma nação, quando se 
infância, formando cidadãos críticos uma sociedade democrática, 

sustentável e desenvolvida socialmente e economicamente. Este projeto ja
gerou 1 trabalho de conclusão de curso e um artigo submetido.  
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