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Introdução 

Um grupo de bolsistas do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), formado por 

acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências Exatas 

da Universidade Federal do Pampa, realizou uma 

atividade em Ciências, com uma turma de 8ª série do 

Ensino Fundamental. O objetivo da tarefa era fazer com 

que os alunos, se mostrassem  

ativos no processo de  

ensino-aprendizagem, sendo  

estimulados a ir à busca do  

conhecimento. Para isso, 

utilizou-se de “temas geradores” 

 para realização de atividades  

que potencializassem a pesquisa. 

Material e Método 
Incentivando a pesquisa por parte dos alunos, os bolsistas 

propuseram a construção de uma maquete esquematizando 

uma Estação de Tratamento de Água, que surgiu da ideia do 

grande tema gerador - á água. A proposta visava promover 

o envolvimento dos alunos no processo de sua construção 

por meio da pesquisa. Os alunos dividiram-se em grupos e 

necessitaram  realizar pesquisas em torno do tema, a fim de 

esclarecer possíveis  

dúvidas e enriquecer  

suas ideias, para dar  

inicio à construção 

física da maquete. 

Análise e Discussão 
Os alunos imaginavam que precisariam saber apenas 

construir a maquete. Conforme foram evoluindo na 

proposta, eles notaram que necessitariam aprender sobre 

conteúdos que não pensavam estar envolvidos na 

proposta. Outra observação interessante é que alguns 

grupos foram  além do tema  

específico da maquete-água-, 

pesquisando assuntos como 

as doenças transmitidas 

através de água contaminada  

ou mal purificada.  

Considerações Finais 

Os bolsistas perceberam que atividades que propiciam 

aos alunos interesse pela pesquisa constituem um 

excelente meio para torná-los indivíduos críticos, pois à 

medida que pesquisam, habilitam-se também em buscar 

o conhecimento e melhorar o próprio trabalho. O 

incentivo à pesquisa, 

não só inibe o comodismo  

intelectual, como também  

instiga a curiosidade  dos 

alunos, tornando-os mais  

críticos e reflexivos. 
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