
OLIMPÍADAS DE CIÊNCIAS EXATAS: UMA EXPERIÊNCIA 

MOTIVADORA 

 

André Martins Alvarenga; Andressa Sanches Teixeira; Gabriela Dutra Rodrigues Conrado 

 

“O presente trabalho foi realizado com apoio do Programa Novos Talentos da CAPES - 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil” 

 

 

O presente projeto é uma das atividades do Programa Novos Talentos, proposto na Universidade 

Federal do Pampa campus de Caçapava do Sul, e teve como objetivo principal desenvolver uma 

olimpíada de ciências exatas na cidade. O projeto foi constituído de aulas preparatórias para uma prova 

no fim do curso. Este atingiu alunos de graduação do curso de Licenciatura em Ciências Exatas e alunos 

do município da rede pública e privada. A olimpíada foi dividida em três níveis, 6º e 7º anos constituíram o 

nível I, 8º e 9º anos constituíram o nível II, e o ensino médio constituiu o nível III. O objetivo principal das 

olimpíadas foi motivar os alunos dos ensinos fundamental e médio para o estudo das áreas das ciências 

exatas, bem como inserir os dicentes da licenciatura em ciências exatas no âmbito escolar. Infelizmente o 

ensino da Matemática, Física e Química em muitas escolas e por muitos professores, ainda está 

direcionado para atuar como um instrumento disciplinador e excludente. Uma grande maioria de 

professores tem como único objetivo ensinar essas disciplinas de forma mecânica, sem se preocuparem 

que o aluno construa um conhecimento significativo. Com isso, os educadores dessas áreas, de um modo 

geral, devem repensar suas práticas pedagógicas, de modo a contribuir de forma incisiva na formação 

dos seus alunos. A promoção de olimpíadas, feiras ou mostras científicas são de grande valia para 

motivar os alunos e proporcionar uma maior compreensão dos conteúdos de ciências. Estas práticas 

além de serem ferramentas que auxiliam no processo de construção da aprendizagem, ajudam também a 

reinserir aqueles educandos que possuem maior dificuldade de aprendizagem. Igualmente, as Olimpíadas 

é uma atividade que desenvolve o raciocínio lógico, o pensamento critico e a criatividade, apoiadas não 

só na reflexão sobre os conhecimentos adquiridos pela Ciência, mas também sobre suas aplicações à 

tecnologia e ao progresso social, possibilitando o surgimento de candidatos que se identifiquem com 

carreiras técnico-científicas. No Brasil existem olimpíadas científicas nacionais, para cada componente 

curricular. Desse modo, baseando-se na realidade dos ensinos de Matemática, Física e Química do 

nosso país, no sucesso alcançado pela OBMEP e OBF, bem como no perfil dos graduandos do curso de 

Licenciatura em Ciências Exatas da UNIPAMPA, realizamos as Olimpíadas de Ciências Exatas na cidade 

de Caçapava do Sul. 


