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RESUMO 
 
 

Introdução O desenvolvimento tecnológico tem ampla e essencial utilidade no cotidiano do 
homem contemporâneo: a todo tempo estamos cercados de inovações tecnológicas que vão 
desde uma lâmpada elétrica aos complexos computadores. Mas em uma sociedade 
extremamente dependente da tecnologia, são poucos os que a entendem uma vez que para 
domina-la é necessário deter o conhecimento cientifico pouco assimilável pelos estudantes nas 
escolas. Ao refletirem sobre tal questão, e fundamentado nos estudos do periódico Vannucchi, 
A.I.; A relação ciência, tecnologia e sociedade no ensino de ciências. Ensino de Ciências: 
Unindo a Pesquisa e a Prática, São Paulo, v.1, p. 77-99, 2004, os graduandos bolsistas do 
PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência) da Universidade de Taubaté-
UNITAU desenvolveram na escola E.E. Antônio Magalhães Bastos junto aos professores 
colaboradores, o projeto “Semana da Ciência e Tecnologia” que visa associar a ciência ao 
conhecimento empírico de física que os alunos possuem. Objetivos Por meio deste projeto o 
PIBID e seus colaboradores visam desenvolver uma percepção mais ampla em seus alunos 
sobre o mundo contemporâneo e consequentemente oferecer um suporte para melhor 
compreensão da teoria ensinada na escola e sua associação com a prática. Espera-se deste 
modo, um maior desempenho acadêmico e motivação aos estudos científicos. O projeto em 
questão visa também incentivar os alunos a seguirem a carreira acadêmica com 
aperfeiçoamento e especialização aumentando assim suas chances no mercado de trabalho. 
Metodologia Para o um melhor desenvolvimento e aplicação o projeto foi dividido em três 
partes: 1º Apresentação dos experimentos para os alunos, para aprender vivenciando como a 
ciência está presente em seu cotidiano tanto quanto a tecnologia. 2º Utilização e auxílio de um 
computador e um Datashow para apresentar aos alunos em forma de slides qual é a utilização 
do conceito cientifico dos experimentos apresentados anteriormente em seu cotidiano. 3º Na 
sala onde reservada ao projeto, exposição de um mural com biografias de cientistas, 
engenheiros e suas equações responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico atual. 
Resultados Após a aplicação do projeto foi elaborada uma pequena entrevista com os alunos 
com o objetivo de identificar o que o mesmo aprendeu durante a semana. Seus relatos em 
geral foram positivos, onde a grande maioria concluiu que o projeto forneceu embasamentos 
científicos para uma melhor compreensão das tecnologias usuais em seu cotidiano. Conclusão 
Pode-se concluir que com o desenvolvimento do projeto adquire-se, o aprimoramento do 
conhecimento científico não apenas dos alunos do ensino médio, como também de seus 
colaboradores e principalmente dos bolsistas do PIBID que são futuros professores e 
obrigatoriamente devem trazer consigo a inovação do ensino e metodologias para se aplicar 
em sala de aula.  


