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Feiras de ciências são importantes recursos para divulgação de ciência na 
comunidade escolar. A construção de um experimento científico promove o diálogo 
entre professor e aluno e entre os alunos em geral, estimulando a curiosidade sobre 
diferentes temas relacionados à ciência, possibilitando aos expositores 
oportunidades de crescimento científico, cultural e social.Além disso, os objetivos de 
se trabalhar com projetos no ambiente escolar tal como uma feira de ciências são 
articular propósito didático e propósitos sociais, dar um sentido amplo às práticas 
escolares, bem como promover a corresponsabilidade dos alunos pela própria 
aprendizagem. Compreendendo a importância desse tipo de projeto durante as 
atividades escolares, A realização de Feiras de Ciências é perfeitamente justificada 
ao considerar-se os objetivos de Ensino de Ciências e desenvolvimento do 
pensamento lógico. O presente trabalho propõe a organização através do PIBID do 
curso de licenciatura em Biologia da UFG-Regional Catalão, de uma feira de 
ciências para turmas do ensino fundamental de 6° a 9° ano de uma escola estadual 
do município de Catalão – GO. Os objetivos do trabalho serão (1) promover e 
orientar os alunos participantes do projeto, (2) avaliar a influência que este método 
terá no aprendizado dos estudantes (3) analisar a importância da discussão sobre os 
temas com a comunidade escolar. Os alunos serão divididos em grupos de 3 
integrantes e os temas dos experimentos e estudos serão escolhidos de acordo com 
o conteúdo proposto pelo currículo bimestralizado do Estado de Goiás. Esses 
estudantes terão monitorias semanais onde receberão as devidas orientações até a 
realização da feira de ciências. O projeto será desenvolvido durante os meses de 
Junho á Agosto de 2014, com monitorias presenciais e á distância. A abordagem de 
pesquisa se guiará pela metodologia qualitativa e de investigação, que busca 
compreender o objeto de pesquisa de forma interpretativa e descritiva. Para coleta 
de dados será utilizado um questionário com perguntas subjetivas de caráter 
exploratório, uma vez que, estimula o participante a pensar e a se expressar sobre o 
assunto em questão. As respostas dos questionários serão analisadas a partir do 
método de categorização Espera-se conhecer de que forma a realização de uma 
feira de ciências, bem como a demonstrações experimentais e as atividades da 
monitoria durante seu desenvolvimento, podem contribuir com o aprendizado dos 
conceitos científicos. 
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PALAVRAS-CHAVE : Aprendizagem, Ensino, Feira de ciências, monitorias, 
questionário. 
 


