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Introdução e Justificativa

A presente pesquisa esta fundamentada na
disciplina Eletiva de Escola de Ensino Integral.
Ela propicia aos alunos um caminho novo de
DIVERSIFICAÇÃO das experiências escolares,
tem como objetivo de APROFUNDAR,
ENRIQUECER E AMPLIAR os estudos
relativos
às
áreas
do
conhecimento
contempladas na base nacional comum.

Questão-problema
A questão que norteia o trabalho
atividades diversificadas na disciplina
podem
intervir
no
processo
aprendizagem de modo a corroborar
aprendizagem significativa?”

Resultados
Ao termino deste projeto ficou evidente que as eletivas propiciaram a
complementação conceitual bem como transpor a teoria na prática.
Presenciamos os avanços dos alunos na questão da oralidade e criticidade
mediante uma situação problema.
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Considerações finais
Hipótese
A hipótese é que a partir das atividades
criativas e significativas de conteúdos
avançados promovidas e desenvolvidas pela
disciplina Eletiva:" Como funciona as coisas?"
Os alunos identifiquem e se posicione frente
uma situação problema, faça o levantamento
de hipótese e buscar estratégias para sua
análise e resolução por meio de
complementação teórica e também da prática
oral e experimental.
Metodologia
Para este projeto utilizamos diversas
metodologias
Primeira etapa: Motivação
Através de vídeos musicais e conceituais(curta
metragem).
Segunda etapa: Pesquisa
Em livros, revistas e multimídias para
complementação teórica
Terceira etapa: Experimentação
Confecção do foguete com material reciclável.
Quarta etapa : Seminário
Exposição dos conhecimentos adquiridos

Consideramos relevante que os agrupamentos produtivos e as atividades
diversificadas favoreceram a aprendizagem significativa dos alunos. Essa
atividade foi plenamente satisfatória, pois propiciou muitos levantamentos de
hipóteses, bem como a busca de estratégias do melhor material para
confecção do foguete, aprofundamento dos conceitos matemáticos e físicos
para que o lançamento, ou seja, houve a construção e re-construção de
conhecimentos, sendo o aluno co-autor de sua própria história.
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