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COMO FUNCIONA? 

 

 

O Clube Ciências “Patrola”,fundado em agosto de 2014, 
é um espaço destinado aos alunos de 1ºs, 2ºs e 3ºs anos, 
da Escola de Ensino Médio Nossa Senhora do Patrocínio 
situada na cidade de Dom Pedrito-RS, dos turnos da manhã 
(em contra turno) e da tarde, para que desenvolvam 
atividades extracurriculares, com principal ênfase em um 
componente científico experimental.  
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OBJETIVO  

 

 

Motivar os alunos para a aprendizagem das Ciências da 
Natureza e desenvolvimento das suas capacidades 
cognitivas, e ainda ocupar o tempo livre dos mesmos, 
através da concretização de atividades apelativas, com 
caráter formativo.  

O Clube de Ciências “Patrola” será um local privilegiado 
para a realização de experiências que tanto interesse e 
curiosidade suscitam nos alunos. 
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METODOLOGIA 

Utilizando materiais disponíveis, os alunos vão poder 
realizar experiências simples e divertidas que ajudem a 
compreender as maravilhas e magias que acontecem no 
mundo à nossa volta.  
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OFICINA 
 “O MUNDO PROCARIÓTICO E 

EUCARIÓTICO” 
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Após uma breve explicação sobre as células procariótica 
e eucariótica e suas respectivas organelas, passamos então 
a construção das mesmas feitas pelos alunos no laboratório 
de ciências com o auxílio dos Pibidianos. 
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OFICINA 
“DESEQUILÍBRIOS AMBIENTAIS  

E POLUIÇÃO” 
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A oficina foi desenvolvida buscando o senso crítico dos 
alunos partindo dos fatores culturais, ecológicos e 
econômicos, apresentando-lhes os possíveis problemas 
futuros devido à contribuição negativa que a poluição pode 
trazer para o planeta. 
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Primeiramente através de slides foi apresentada a 
história dando ênfase ao fator agravante da poluição no 
Brasil, depois deste comentário introdutório foram 
trabalhados os seguintes tópicos:  

 Efeito estufa; 

 Chuva ácida; 

 Inversão térmica; 

 Desmatamento e assoreamento; 

 Práticas de conscientização. 
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Experimentação: Chuva ácida. 
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RESULTADOS 

 Grande aceitação dos discentes; 

 Grande aceitação dos docentes; 

 Reflexo em sala de aula; 

 Participação dos discentes nos assuntos abordados; 

 Maior compreensão dos fenômenos naturais através de 
experimentações práticas. 
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CONCLUSÃO PARCIAL OU FINAL 

Conclui-se que o Clube de Ciências “Patrola” está 
atingindo o seu objetivo e se tornou uma ferramenta de 
grande auxílio na aprendizagem dos educandos da escola 
Patrocínio, despertando seu gosto pelas ciências. 
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