
Aulas práticas e o laboratório para
alunos da rede pública  

Introdução

Justificativa

O ensino de ciências e biologia é previsto pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) a partir do 1º ano do
ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Os
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino
Fundamental estipulados pelo Ministério da Educação
prevê que o estudo e ensino de ciências fuja do método
tradicional de ensino, onde o aluno observa a ciência
apenas através de um livro, e sugere métodos ativos
para experimentação e observação, incentivando a
curiosidade e interesse dos alunos.
Para um estudo mais prático e experimental da ciência, é
essencial a vivência dos alunos com laboratórios. Através
de um estudo sobre o impacto de um laboratório em
escola pública do Rio de Janeiro, Pinto, Viana e Oliveira
(2013) concluíram que, após a implementação de um
laboratório na escola, a frequência dos alunos aumentou,
as notas se mantiveram as mesmas ao longo do ano,
refletindo um empenho em estudar igual ao longo do ano
letivo. Assim, os autores concluem que, além do benefício
no aprendizado do aluno, aulas práticas aumentam a
motivação e interesse dos alunos.

Autores: Giovanna Carneiro de Jesus e Laís Coimbra Simões Dias 
Orientador: Prof. MSc. Yuri Keller Martins Co-orientador: Prof. Vladimir L. Rossovskii

 

Como visto no embasamento teórico, as escolas públicas
não possuem laboratórios didáticos e, quando há o
espaço, são desativados por falta de estrutura e
materiais. Este estudo busca verificar a importância desse
ambiente e das aulas práticas para alunos e professores.

Além disso, foi feita uma visita técnica ao laboratório de
Biologia e Química do Instituto Federal de São Paulo, com
a supervisão de professores da instituição. Assim, foi
possível conhecer um laboratório referência, utilizado com
os alunos de graduação da faculdade (Figura 2).

Resultados e Discussão

Metodologia
Este trabalho desenvolveu um experimento com alunos do
7º ano de uma escola pública da cidade de São Paulo
(Figura 1). O experimento foi aplicado em duas turmas
diferentes, e os alunos responderam questionários antes e
depois do experimento. O experimento tinha como
objetivo observar o deslocamento de ar proveniente da
liberação de gás a partir de uma reação química. 
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Verificar a importância de aulas práticas para a
compreensão de fenômenos da área de Ciências e da
própria metodologia dos experimentos (protocolos) para
alunos e professores, e estabelecer a relevância de um
laboratório para essas práticas.

Objetivos
Podemos concluir com esse trabalho que as aulas práticas
são sim muito úteis para se trabalhar tanto os conceitos,
quanto as habilidades dos alunos. É importante dizer
também que, como as aulas foram feitas no pátio da
Unidade Escolar, o experimento foi demonstrativo, sendo
feito pelo professor, e não pelos alunos. Em um
laboratório haveria possibilidade da experimentação pelos
alunos.
Em relação ao laboratório é importante observar que não
basta apenas o ambiente e os materiais, é importante 
 notar que os recursos humanos também são
fundamentais para o sucesso desse tipo de atividade. Se
pensarmos em aulas práticas sem o suporte de
profissionais como técnicos de laboratório para os
professores fica realmente muito complicado.


