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PROPOSTA DE MANUAL PARA FEIRAS DE CIÊNCIAS PAUTANDO A 
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Professor-pesquisador: Bruno Ferreira de Menezes. 

 
 

Este manual é parte do Produto Final obtido da dissertação de mestrado, que 

se intitula “FEIRA DE CIÊNCIAS: PARA  ALÉM DOS MUROS E SABERES DA ESCOLA”, 

a qual foi desenvolvida durante o curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da 

Natureza ofertado pela Universidade Federal Fluminense, sob a orientação da Profª. Drª. 

Kita Chaves Damasio Macario. 

Neste produto estão disponíveis orientações de como o docente pode 

encaminhar pequenas feiras de ciências com seus alunos a fim de auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem pautado na aprendizagem colaborativa. Nesta 

perspectiva, seguem alguns passos importantes para um trabalho exitoso. 

 
1. Aprendizagem colaborativa: Sugerimos que o docente, junto a equipe 

psicopedagógica da instituição de ensino, trabalhe com os alunos a importância da 

colaboração para o êxito de um trabalho ou uma atividade em grupo. O uso de 

dinâmicas de interação e motivação, bem como a utilização de artigos de fácil 

compreensão, podem auxiliar muito nesse processo. 

 

2. Questionário diagnose: Antes de investigar o conhecimento prévio dos alunos 

acerca dos conteudos, é fundamental que o docente conheça as expectativas e as 

percepções do aluno em relação ao ensino de Ciências da Natureza e a sua 

importância para a vida do discente. Nessa diagnose, acreditamos ser necessário 

um questionamento sobre a aceitabilidade da feira de ciências por parte dos alunos 

como ferramenta facilitadora a compreensão de novos conceitos 

 



3. Exposição dialógica: Durante essa etapa é importante que o docente medie a 

aula no intuito de investigar o conhecimento prévio dos alunos. Nesse momento, fora 

solicitado ao alunos que observassem assuntos discutidos em sala ou cobrados em 

questôes do Enem e que eles tivessem a curiosidade em vê-los de forma mais prática 

 
4. Divisão de grupos: É importante a sensibilidade tanto do professor quanto da 

equipe pedagógica nesse momento. A heterogeneidade de um gupo para a 

educação colaborativa é muito importante, porém sabemos das dificuldades de 

relacionamento e conflitos na fase da adolescência, e isso também deve ser levado 

em consideração. É importante o professor se auto questionar: Será que eu e a 

equipe psicopedagógica temos a capacidade de mediar os conflitos que surgirão a 

partir de grupos heterogêneos? Mesmo não tendo resposta, a reflexão é necessária 

quanto ao papel da escola mediante a pequenos conflitos. 

 
5. Canais de Comunicação: Após a divisão dos grupos, quanto mais canais de 

comunicação forem criados para facilitar a troca de informações e conhecimentos, 

entre professor-aluno e aluno-aluno, mais capacidade de internalização de novos 

conceitos. Todos os espaços devem ser valorizados pelo docente, os presencias e 

os possíveis grupos criados em mídias socias. 

 
6. Revisão conceitual: O docente deve pedir para os alunos registrarem por fotos e 

vídeos para facilitar a correção de possíveis equívocos conceituais e, se possível, 

marcar com os alunos um dia de apresentação somente entre os grupos antes de 

apresentar para toda a comunidade. Outro ponto, é o incentivo do professor 

mediador para que os trabalhos sejam o mais interativos possíveis, evitando algo 

muito expositivo e cansativo. 

 
7. Realização da Feira: A divulgação do evento para comunidade deve ser feito 

pelos próprios alunos, isso também é um “termômetro” para medir o quanto eles 

estão envolvidos no trabalho. Sugerimos que no dia das apresentações, o professor 

apareça o menos possível, fazendo do aluno o centro do trabalho. 

 
8. Auto avaliação: Nesta etapa, o professor deve explicar para o aluno o que é 

uma auto avaliação, proipiciando a ele uma reflexão acerca dos métodos tradicionais 

de avaliação. 

 



 

“A feira é simplesmente uma mostra para a comunidade de algo que já foi feito 

pelos alunos ao longo de determinado período de tempo e deve ser um reflexo dos 

trabalhos escolares em Ciências. A feira existe porque existem os trabalhos e não o 

contrário: trabalhos a serem realizados porque vai haver uma feira.”  

ROSA, P.R.S. (1995).  
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