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o projeto

E sta revista tem como objetivo

apresentar as atividades desenvolvidas

durante a vigência do Programa de Extensão

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA

ESCOLA PÚBLICA SOB A ÓPTICA DA

NEUROCIÊNCIA, DA MATEMÁTICA,

DAÉTICAE CIDADANIAE DAS NOVAS

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO. O projeto foi realizado

por professores e alunos dos Departamentos

de Enfermagem, Ciências da Natureza,

Produção Cultural, Psicologia e Serviço

Social da UFF  Campus de Rio das Ostras e

contou com o financiamento do Edital

CAPESNOVOS TALENTOS. Também

contamos com o apoio da PROEX  UFF, da

Agência de Inovação da UFF  AGIR e da

PROAES  UFF. O Programa Novos

Talentos tem como objetivo apoiar

propostas de atividades extracurriculares

para professores e alunos da educação básica

visando à disseminação do conhecimento

científico e à melhoria do ensino de ciências

nas escolas públicas do país. Também busca

aproximar a universidade às escolas

públicas, contemplando o currículo da

educação básica e articulandoo com

perspectivas educacionais, culturais, sociais

ou econômicas, contribuindo para

enriquecer a formação acadêmica.

Atualmente, os espaços destinados à

aprendizagem nas escolas públicas estão

prioritariamente circunscritos aos limites

das salas de aula. O professor, namaioria das

vezes, trabalha conteúdos teóricos e avalia

os conhecimentos adquiridos. Essa

estratégia possibilita ao aluno exercer sua

capacidade de memorização, nem sempre

acompanhada da compreensão do conteúdo

e da possibilidade de reformulação de

concepções prévias. Tendo em vista que a

aprendizagem é mais efetiva e significativa

quando o aprendiz tem acesso a um

pluralismo metodológico, as atividades

práticas constituem uma alternativa

interessante, pois possibilitam o

envolvimento de diversos recursos

cognitivos, facilitando a observação, a

comparação, a atenção e a representação do

fenômeno estudado. As atividades práticas

expandem os espaços educacionais para

além dos limites das salas de aula.

Os espaços educacionais ampliados, tanto

no sentido da multiplicidade de ambientes

quanto da ampliação da visão dos alunos e

professores em relação às ciências e sua

interação com os diferentes ramos do

conhecimento, podem possibilitar um

processo de ensino e aprendizagem que

entrelaça teoria e prática, reflexão e ação.
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Ana Cristina Troncoso

Essa forma de ensinar e aprender, permeada

pela inter e multidisciplinaridade, auxilia na

elaboração de um conhecimento integrado e

contribui para o despertar do aluno para

carreiras em que essas características são

fundamentais, tais como as carreiras científicas,

tecnológicas e as voltadas para as áreas das

ciências humanas e exatas. O processo de

elaboração de novos espaços e novas técnicas

de aprendizagem tem sido o foco de projetos de

extensão universitária que visam a contribuir

com a melhoria da educação pública brasileira.

Nosso objetivo geral consistiu em possibilitar a

construção do conhecimento em parceria com

alunos e professores da rede pública tendo

como pressuposto a indissociabilidade entre

teoria e atividade prática. Nossos objetivos

específicos foram: ampliar os espaços

educacionais destinados à formação de

professores e alunos da educação básica dos

municípios de Rio das Ostras e Nova Friburgo;

oferecer atividades que transcendem os limites

da sala de aula; romper as fronteiras entre a

universidade e as escolas públicas,

disponibilizando e promovendo o acesso de

professores e alunos aos laboratórios de

pesquisa, aos equipamentos científicos e à

realização de experimentos; desenvolver

modelos lúdicos, criativos e inovadores de

aprendizagem, tais como jogos didáticos;

articular ensino, pesquisa e extensão: os

docentes envolvidos no programa desenvolvem

pesquisas em suas áreas específicas, buscamos

difundir estes conhecimentos de maneira que os

professores e alunos da rede pública pudessem

ter acesso ao saber, veiculado pelos próprios

geradores de conhecimento e de alunos sob suas

orientações; organizar uma rede política em

prol das escolas da baixada litorânea por meio

de um processo de formação políticocultural e

atualização na defesa dos direitos humanos e

sociais e, ao mesmo tempo, contribuir para a

inserção de alunos e professores em mídias

digitais na perspectiva de fortalecimento do

protagonismo dos sujeitos envolvidos no

processo educacional e exercício da cidadania;

desenvolver atividades que promovam a

utilização das tecnologias de informação e

comunicação (TIC), de forma responsável,

criativa e crítica; despertar o interesse pela

docência; promover a participação de

pesquisadores e alunos universitários na

difusão do conhecimento como uma das

alternativas para a melhoria da educação

pública. O programa foi composto por três

subprojetos. A seguir apresentaremos as

respectivas atividades de cada um deles.
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ATIVIDADES EXPERIMENTAIS REALIZADAS NO
LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS E
COMPORTAMENTO- LABNEC VOLTADAS PARA
PROFESSORES E ALUNOS DE ESCOLAS
PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CURSO DE EXTENSÃO SOBRE TEMAS
NEUROCIENTÍFICOS VOLTADO PARA
PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO

ELABORACÃO E EXECUCÃO DE UM JOGO
BASEADO NO MODELO DE RPG

MOBILIDADE AO CENTRO DE EDUCACÃO
CIENTÍFICA DO INSTITUTO INTERNACIONAL
DE NEUROCIÊNCIAS DE NATAL

OFICINAS TEÓRICAS E PRÁTICAS SOBRE
NEUROANATOMIA E DISTÚRBIO DE DÉFICIT
DE ATENCÃO E APRENDIZAGEM

OLIMPÍADA DE NEUROCIÊNCIAS DE RIO DAS
OSTRAS



A ESCOLA NÃO
TRANSFORMA A

REALIDADE, MAS PODE
AJUDAR A FORMAR OS
SUJEITOS CAPAZES DE

FAZER A
TRANSFORMAÇÃO, DA

SOCIEDADE, DO MUNDO,
DE SI MESMOS.

PAULO FREIRE
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Neurociências e Método Científico

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS
REALIZADAS NO LABORATÓRIO DE
NEUROCIÊNCIAS E COMPORTAMENTO-
LABNEC VOLTADAS PARA
PROFESSORES E ALUNOS DE
ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO
BÁSICA

REALIZAÇÃO: PROFA. ANA CRISTINA TRONCOSO E

ALUNOS DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UFFRIO DAS OSTRAS
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Nesta etapa, também manipularam aparatos científicos
disponíveis no LabNeC. Possibilitouse o acesso dos
professores e alunos ao laboratório para que tivessem acesso ao
processo de geração do conhecimento e aproximação ao que
vem a ser o “fazer científico”. No conjunto das atitudes
científicas, o laboratório fornece condições para se evidenciar a
importância dos registros sistemáticos de dados. Estes registros
destacam fenômenos comportamentais, muitas vezes,
inacessíveis aos olhos da observação não sistemática, e
permitem, ao aprendiz, proceder com diferentes tratamentos e
análises de dados, fornecendolhe condições de formular uma
base empírica de compreensão do fenômeno que estuda. Com
esta atividade também tivemos como objetivo despertar o
interesse dos alunos pelas carreiras científicas.

esta atividade, alunos e professores da educação
pública básica tiveram acesso a técnicas utilizadas
para a investigação de processos psicobiológicos da
aprendizagem. Os experimentos foram realizados no
Laboratório Neurociências e Comportamento 

LabNeC. Inicialmente, os alunos contaram com uma ferramenta
didática alternativa, o ''Sniffy ProThe Virtual Rat”. Tratase de um
programa de computador que simula o comportamento de um rato em
contextos experimentais. O programa possibilita a realização de uma
série de exercícios que tem como base a Análise Experimental do
Comportamento. Após esta atividade os alunos observaram o rato real
submetido aos mesmos paradigmas do simulador.
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Curso de Extensão

CURSO DE EXTENSÃO SOBRE
TEMAS NEUROCIENTÍFICOS
VOLTADO PARA PROFESSORES E
ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS
DE EDUCAÇÃO BÁSICA

REALIZAÇÃO: PROFA. ANA CRISTINA TRONCOSO E ALUNOS DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UFFRIO DAS OSTRAS
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Curso de Extensão

sta atividade teve como objetivo difundir o

conhecimento neurocientífico, veiculado

por professores universitários e alunos de

O foco deste curso foi uma visita ao interior do nosso
organismo, mais especificamente uma visita ao sistema
nervoso e a sua relação com o ambiente, especialmente
com o ambiente escolar. Dessa forma, abordamos o
seguinte conteúdo: Razão e emoção: aspectos
educacionais e neurocientíficos; Estresse: seus aspectos
positivos e negativos para a aprendizagem;
Necessidades especiais e aprendizagem;Aprendizagem
e Afetividade; Depressão e aprendizagem; Ansiedade e
aprendizagem; Estresse e doenças cardíacas;
Alimentação e aprendizagem; Sono e aprendizagem;
Genética e Comportamento; Drogas; Autismo.

Este trabalho recebeu menção honrosa no III Encontro
sobre Neurociências na EducaçãoUNICAMP. Abril
2016. Apresentação: Willian Siqueira.

E
graduação da UFF Rio das Ostras. Com esta
proposta, visamos a democratização do saber
acadêmico e o fortalecimento dos vínculos
Universidade/Escolas Públicas de Educação Básica.
Atualmente, o interesse e a participação de
pesquisadores nos processos de divulgação científica
vem crescendo, o que proporciona o aumento da
qualidade das informações veiculadas e o diálogo
entre os produtores de conhecimento e a população.
O curso contou com aulas teóricas e atividades de
laboratório. No Laboratório de Neuroanatomia, os
alunos estudaram o cérebro tendo acesso às estruturas
neurais por meio de peças neuroanatômicas.
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Neurociências e Aprendizagem

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE UM
JOGO BASEADO NO MODELO DE RPG
(ROLE-PLAYING GAMES) ABORDANDO
A TEMÁTICA NEUROCIENTÍFICA
REALIZAÇÃO: PROFA. ANA CRISTINA TRONCOSO E

ALUNOS DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UFFRIO DAS OSTRAS

E laboramos um jogo didático para que

alunos de escolas públicas possam ter acesso

ao conteúdo neurocientífico, especificamente

sobre estresse, por meio de uma metodologia de

aprendizagem alternativa, lúdica e inovadora. O bom

jogo didático, a nosso ver, é aquele em que o

jogador pode avançar de maneira lógica e

desafiadora, além de proporcionar um contexto

estimulador que possibilite a cooperação e a

imaginação e promova novas formas de resolução de

problemas e compreensão de conteúdo.

Por proporcionarem práticas educacionais atrativas,

em que o aluno pode aprender de forma dinâmica,

os jogos educacionais podem se tornar auxiliares

importantes do processo de ensino e aprendizagem.

Elaboramos o jogo com base no modelo dos jogos de

RPG e convidamos alunos da educação pública para

averiguarmos a efetividade da aprendizagem por

meio desta metodologia não tradicional. O tabuleiro

tem a dimensão de 10x10 metros e os alunos jogam

caracterizados.
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PERSONAGENS DO
JOGO RPG

Neurociências e Aprendizagem

CARTAS DO JOGO RPG
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MOBILIDADE DE PROFESSORES DE ESCOLAS

PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA AO CENTRO

DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA DO INSTITUTO

INTERNACIONAL DE NEUROCIÊNCIAS DE

NATAL (IINN)

Mobilidade

REALIZAÇÃO: PROFa. ANA CRISTINA TRONCOSO

PARTICIPAÇÃO PROFa. JOSIMA DA SILVA E PROFa. MARIA JOSÉ DA SILVA

E sta atividade consistiu em uma visita de dois professores da Escola Municipal Cecília Meireles
ao Centro de Educação Científica do Instituto Internacional de Neurociências de Natal (IINN).
Esse centro educacional foi escolhido devido a sua proposta inovadora, que tem como missão

promover a educação científica para alunos do ensino fundamental II da rede pública, a fim de
oferecer e difundir o exercício da formação cientifica que não está ao alcance de todos os setores da
sociedade e assim contribuir com o processo de inclusão social. A unidade de Natal conta, atualmente,
com sete oficinas: Ciência e Tecnologia, Ciência e Robótica, Ciência e História, Ciência e Química,
Ciência e Biologia, Ciência e Física e Ciência e Comunicação. Além da unidade de Natal, o Instituto
tem mais duas unidades: Macaíba-RN e Serrinha-BA. Os centros atendem 1400 alunos que participam
do projeto no período da manhã ou no período da tarde, em horário contrário ao da escola regular.
Os professores participantes tiveram a oportunidade de conhecer o projeto e a partir desta experiência
esperamos que floresça a consciência de que o desejo de transformação atrelado à criatividade pode
fazer da educação brasileira palco de cidadãos de uma escola efetiva e transformadora.
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Mobilidade

VISITA AO CENTRO DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA
DO INSTITUTO INTERNACIONAL DE
NEUROCIÊNCIAS DE NATAL (IINN)
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OFICINAS TEÓRICAS E PRÁTICAS
SOBRE NEUROANATOMIA E DISTÚRBIO
DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E
APRENDIZAGEM (TDAH) PARA
PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS
DE EDUCAÇÃO BÁSICA

REALIZAÇÃO: PROF. BRUNO FÉLIX PATRICIO, PROF. LUIZ HENRIQUE AMARANTE

ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UFFRIO DAS OSTRAS

Oficina
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Oficina

Nesta atividade, foram ministradas aulas teóricas e práticas de neuroanatomia e oficinas sobre
TDAH. Os textos utilizados partiram da contextualização do cotidiano, tais como poesias e
músicas populares que relatam ou mencionam aspectos abordados no conteúdo do

curso. Complementarmente às
aulas teóricas, os professores
tiveram aulas práticas, com
peças neuroanatômicas.
Buscamos, com as atividades
práticas, instigar a curiosidade e
interesse dos participantes.
Unindo essas ferramentas, textos
de agradável leitura e aulas
práticas laboratoriais, temos
duas ferramentas facilitadoras do
processo de ensino e
aprendizagem. Os professores
também contaram com oficinas
abordando o tratamento de
crianças e adolescentes que
apresentam TDAH.

Estas oficinas tiveram como objetivo preparar o professor para melhor interagir com os alunos
diagnosticados com o distúrbio. Após as oficinas, os professores apresentaram, em forma de
seminários e discussão em grupo, estudos de casos reais vivenciados em suas respectivas
escolas objetivando a troca de experiências e conhecimentos sobre o tema. As atividades
práticas foram realizadas no Laboratório de Anatomia da UFF-Rio das Ostras.
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Olimpíada de Neurociências

OLIMPÍADA DE
NEUROCIÊNCIAS DE
RIO DAS OSTRAS
REALIZAÇÃO: PROFa. ANA CRISTINA TRONCOSO E

ALUNOS DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UFFRIO DAS OSTRAS

Rio das Ostras (ONRO) e realizou um curso
preparatório, teórico e prático, voltado para os
alunos da rede pública do município. Os três
primeiros colocados desta etapa regional
representou Rio das Ostras na Olimpíada Brasileira
de Neurociências (OBN), realizada na cidade do Rio
de Janeiro. Atualmente, existem cerca de 150
comitês de Olimpíadas de Neurociências
distribuídos por diversos países. O evento é
organizado em três fases: uma local, uma nacional
e uma internacional. Na fase internacional,
competem alunos dos 6 continentes.
Essa Olimpíada é uma competição para estudantes
do Ensino Médio, tendo como objetivo estimular o
interesse pela pesquisa acadêmico-científica nas
diferentes áreas das Neurociências; estimular a
popularização, divulgação e difusão dos
conhecimentos sobre o sistema nervoso; aproximar
os estudantes do Ensino Médio ao ambiente
universitário; promover a divulgação e
compreensão do saber científico e das inovações
científico-tecnológicas; estimular a troca de ideias e
experiências sobre o ensino de ciências entre os
países participantes.
Para este evento contamos também com o apoio do
International Brain Bee e do Dana Fundation.

O Laboratório de Neurociências e
Comportamento-LabNeC-UFF sediou a
primeira Olimpíada de Neurociências de
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Olimpíada de Neurociências

LABORATÓRIO DE NEUROANATOMIA

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINSENSE 

UFF RIO DAS OSTRAS
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SubProjeto II
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ATIVIDADES SUBPROJETO 2.1
EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO

GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA PARA ESBOÇAR
UM PANORAMA PRELIMINAR DA REALIDADE
EDUCACIONAL DA REGIÃO COM FOCO NOS
PROCESSOS DE ORGANIZAÇÃO POLÍTICA E
CULTURAL

OFICINA SOBRE FORMAÇÃO POLÍTICA E CULTURAL
NO CAMPO DA EDUCAÇÃO VISANDO
POTENCIALIZAR A ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO
INTRA, INTER E EXTRA ESPAÇOS PÚBLICOS
EDUCACIONAIS

OFICINA SOBRE DIREITOS HUMANOS E SOCIAIS
VISANDO POTENCIALIZAR ESTRATÉGIAS DE
ENFRENTAMENTO DAS RESTRIÇÕES A TAIS
DIREITOS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

REALIZAÇÃO DE GRAFITE RETRATANDO A
DESIGUALDADE NO ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS
NO BRASIL

ATIVIDADES SUBPROJETO 2.2

VISITA À ALDEIA INDÍGENA SAPUKAI GUARANI
MBYA

VISITA AO QUILOMBO SANTA RITA DO BRACUÍ

VISITA À ILHA DA GIPÓIA

O PAPEL DAS MÍDIAS COMO TRANSFORMADORA
DO CAMPO EDUCACIONAL

ATIVIDADES SUBPROJETO 2.3

VISITA AO REMANESCENTE DE QUILOMBO
FAZENDA MACHADINHA

VISITA AO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE
JURUBATIBA (PARNA)
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A TEORIA SEM A PRÁTICA VIRA
"VERBALISMO, ASSIM COMO A
PRÁTICA SEM TEORIA, VIRA
ATIVISMO. NO ENTANTO,

QUANDO SE UNE A PRÁTICA COM
A TEORIA TEM-SE A PRÁXIS, A

AÇÃO CRIADORA E
MODIFICADORA DA REALIDADE.

PAULO FREIRE
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GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA PARA ESBOÇAR UM PANORAMA PRELIMINAR DA

REALIDADE EDUCACIONAL DA REGIÃO COM FOCO NOS PROCESSOS DE ORGANIZAÇÃO

POLÍTICA E CULTURAL

OFICINA SOBRE FORMAÇÃO POLÍTICA E

CULTURAL NO CAMPO DA EDUCAÇÃO

VISANDO POTENCIALIZAR A ORGANIZAÇÃO

E ARTICULAÇÃO INTRA, INTER E EXTRA

ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS

COORDENAÇÃO: RAMIRO MARCOS DULCICH PICCOLO

dramiro3@gmail.com

Mapeamos a referida política social e seu

andamento na gestão municipal bem como a

atuação de movimentos sociais e populares que

discutem os rumos da educação. Chamou a

atenção, nesse primeiro momento, os dados

referentes à existência e atuação de grêmios

estudantis, organização sindical docente e

formas de organização cultural no âmbito das

instituições educacionais públicas da região, bem

como questões sobre cobertura e déficits/lacunas

da política educacional nas regiões apresentadas,

marcadas por saltos tremendos de crescimento

populacional nas últimas duas décadas.

Criamos esse espaço de debate com professores da
rede pública de educação e alunos do programa
de Educação para Jovens e Adultos (EJA) de Rio
das Ostras no intuito de aprofundar a análise sobre
a realidade educacional local e regional e estabelecer
nexos e articulações com as demais instâncias
educativas que compõem a rede pública. A riqueza
de conteúdos surgidos da aproximação entre a vida
universitária e a realidade do ensino fundamental
para jovens e adultos foi, simplesmente, incrível.
Alguns dos temas tratados nesta oficina foram: as
lutas históricas e conquistas de direitos no campo
da educação brasileira;

o quadro social da desigualdade que atravessa o
direito à educação no Brasil e na região; dados
sobre experiências de organização política e cultural
docente e discente; intercâmbio de experiências
organizativas entre unidades educacionais públicas
da região (incluindo a atuação dos grêmios estudantis,
organização sindical docente e organizações culturais);
diálogo com as demandas e lutas dos movimentos
sociais da região.

REALIZAÇÃO: PROF. RAMIRO MARCOS DULCICH PICCOLO, PROFa.

ELIZABETH CARLAVASCONCELOS BARBOSA E ALUNOS DO CURSO

DE SERVIÇO SOCIAL DA UFF RIO DAS OSTRAS

REALIZAÇÃO: PROFa MÁRCIA DO ROCIO SANTOS, PROFa

LÚCIA MARIA DA SILVA SOARES E ALUNOS DO CURSO DE

SERVIÇO SOCIAL DA UFF  RIO DAS OSTRAS

EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO
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OFICINA SOBRE
DIREITOS
HUMANOS E
SOCIAIS
VISANDO
POTENCIALIZAR
ESTRATÉGIAS
DE
ENFRENTAMENTO
DAS
RESTRIÇÕES A
TAIS DIREITOS
NOS ESPAÇOS
PÚBLICOS

EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO

Nessa segunda experiência de reflexão coletiva junto aos alunos da turma do EJA de Rio das
Ostras, foram retomadas questões fundamentais que apareceram no estudo preliminar. Alguns dos
temas tratados foram: o quadro social da desigualdade brasileira e regional no que se refere às
relações e condições de gênero, cor da pele, etnia, classe social, sexo, faixa etária, condição de
saúde física e mental; combate a qualquer forma de desrespeito, preconceito e discriminação
referentes a tais relações e condições; informações sobre as experiências de organização política de
diferentes grupos e movimentos sociais na defesa de direitos humanos no Brasil e na região;
formação de uma cultura de respeito à dignidade humana através da promoção e da vivência dos
valores da liberdade, da justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação e da tolerância.

REALIZAÇÃO: PROF. RAMIRO MARCOS DULCICH PICCOLO, PROFa. ELIZABETH CARLA

VASCONCELOS BARBOSA E ALUNOS DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UFF RIO DAS OSTRAS
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REALIZAÇÃO DE
GRAFITE
RETRATANDO A
DESIGUALDADE NO
ACESSO AOS
DIREITOS
SOCIAIS NO
BRASIL

Essa intervenção artística foi realizada no
contexto da IV Semana de Cultura Afro-Brasileira,
em novembro de 2015, colocando em questão a
problemática da desigualdade histórica no acesso
aos direitos sociais no Brasil, especificamente o
direito à educação. Por sua vez, a obra nos
interpela quando foca na questão racial no país e
nas suas relações com o ensino superior público.

ELABORAÇÃO: PROF. RAMIRO MARCOS DULCICH PICCOLO

EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO

GAFITTI: LOBÃO
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REALIZAÇÃO DE
GRAFITE

RETRATANDO A
DESIGUALDADE NO

ACESSO AOS
DIREITOS

SOCIAIS NO
BRASIL

ELABORAÇÃO: PROF. RAMIRO MARCOS DULCICH PICCOLO

EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO

GAFITTI: LOBÃO

GAFITTI: LOBÃO
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SubProjeto 2. 2

VISITA À ALDEIA INDÍGENA
SAPUKAI GUARANI MBYA

A aldeia indígena Sapukai Guarani Mbya está
situada em Angra dos Reis- Rj. Nesta atividade
realizamos uma visita pedagógica vívida na
qual alunos e professores da educação básica
da Escola Municipal Cecília Meireles puderam
vivenciar a História dos guaranis e interagir
com uma comunidade que manteve suas
práticas culturais e desenvolveu estratégias de
manutenção de seus modos de vida e tradições
ao longo do tempo. Os guaranis aprendem a
língua portuguesa a partir dos 10 anos de
idade, porém, a fronteira linguística não foi
empecilho para a brincadeira das crianças.

A interação entre as crianças visitantes e as crianças
indígenas foi fenomenal, passaram a tarde nadando
na cachoeira da aldeia, jogando futebol, brincando
com arco e flecha e construindo brinquedos junto
com os professores. Os professores visitantes e os
professores guaranis aproveitaram a oportunidade
para trocar experiências sobre suas práticas
pedagógicas.
No final da tarde todos se reuniram para ouvir
contos guaranis e apreciar a dança e a música
indígena. As crianças visitantes também fizeram uma
apresentação musical ao som de flautas para os
novos amigos.

REALIZAÇÃO: PROFa. ANA CRISTINATRONCOSO E PROF. RAMIRO MARCOS DULCICH PICCOLO

SubProjeto 2. 2
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SubProjeto 2. 2

VISITA À ALDEIA INDÍGENA
SAPUKAI GUARANI MBYA
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VISITA AO QUILOMBO SANTA
RITA DO BRACUÍ

SubProjeto 2. 2

O quilombo Santa Rita do Bracuí, em Angra dos Reis,

guarda vivas as tradições africanas, mantendo

atividades culturais e oficinas de capoeira, jongo,

musicalização, percussão, ecoturismo e artesanato. A

comunidade de descendentes de escravos, que conta

atualmente com 130 famílias, se articula para fortalecer

a identidade quilombola entre as novas gerações. Essa

articulação resultou na Associação de Remanescentes,

espaço onde as gerações se reúnem para as festas

tradicionais e atividades artísticas e culturais.

Entre as realizações da associação, está a produção do

documentário Bracuí: Velhas Lutas, Jovens Histórias.

Os alunos da Escola Municipal Cecília Meireles

conheceram a história do quilombo, brincaram com as

crianças da comunidade, nadaram no rio e dançaram

muito jongo. Os professores da escola visitante e do

quilombo trocaram experiências sobre as propostas

pedagógicas das duas escolas e fundamentalmente

sobre a proposta educacional quilombola.

REALIZAÇÃO: PROF. ANA CRISTINATRONCOSO E PROF. RAMIRO MARCOS DULCICH PICCOLO
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VISITA AO QUILOMBO SANTA
RITA DO BRACUÍ

Mobilidade
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VISITA À ILHA DA GIPÓIA

Alunos e professores da Escola Municipal
Cecília Meireles também participaram do
passeio pedagógico à Ilha da Gipóia, em
Angra dos Reis. A Ilha apresenta uma flora
e fauna preservadas e a visita foi uma
oportunidade para as crianças aprenderem
sobre o bioma da Ilha. A escola situase em
Nova Friburgo, na serra fluminense, e
algumas crianças não conheciam o mar, foi
uma experiência única para elas.

REALIZAÇÃO: PROF. ANA CRISTINATRONCOSO E PROF. RAMIRO

MARCOS DULCICH PICCOLO

SubProjeto 2. 2
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Mobilidade

VISITA À
ILHA DA
GIPÓIA

VÍDEO NO YOUTUBE: Progama Novos Talentos - visitas pedagógicas - UFF/Rio das Ostras
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O PAPEL DAS MÍDIAS
COMO TRANSFORMADORA
DO CAMPO EDUCACIONAL

NOVAS MÍDIAS E A EDUCAÇÃO

Com o surgimento das novas tecnologias de
informação, houve um impulso no sentido de se
efetuar mudanças nos formatos culturais, o que inclui
o processo de ensinoaprendizagem, como também
as formas de consumir, produzir e distribuir
informação. Buscando pensar nesses novos formatos
culturais o presente projeto O Papel das Mídias como
Transformadoras do Campo Educacional pretende
refletir, de forma teórica e prática, a importância que
as ferramentas digitais têm no meio educacional.
Através de discussões a partir do GEPAT ( Grupos de
Estudos e Pesquisa em Arte e Tecnologia), em que
são realizadas pesquisas e análises críticas dentro do
ambiente das novas tecnologias, buscase
compreender os impactos provocados com o uso das
mídias interativas, bem como, as alterações nos
padrões de produção, consumo e comportamento.
Dessa forma, é possível, estudar maneiras de
consolidar a produção cultural e científica, no âmbito
local e universal, para que a escola forme sujeitos
sociais que se apropriem das tecnologias digitais
como autores e produtores de conhecimentos, sendo
capazes de se comunicar de forma livre e autônoma.

Assim, com o intuito de desmitificar a má utilização
dessas Tecnologias de Informação e Comunicação 
Tic's dentro de sala, o projeto foi apresentado ao
IMERO  Instituto Municipal de Educação de Rio das
Ostras, por ser uma escola de formação de
professores. Através de reuniões, formamos o nosso
público, e realizamos palestras e oficinas. As oficinas
tiveram como principal característica mostrar aos
professores que a utilização dos celulares ou tablets
nas salas de aulas não são prejudiciais à formação do
aluno e que ele (o celular) não, necessariamente,
precisa ser um vilão. Em relação aos alunos,
apresentamos aplicativos interessantes que podem
ajudálos no seu aprendizado. Foram quatro oficinas
oferecidas para os professores, quatro oficinas
oferecidas para os futuros professores (alunos), três
palestras, diversos encontros e visitas programadas a
espaços que atuam com êxito em experiências em
mídias digitais, como a escola Nave no Rio Janeiro.

A parte inicial do projeto foi voltada aos professores do

IMERO, com a realização quatro oficinas, todas as

terçasfeiras do mês de setembro, de 18:00hs às 20:00hs.

A primeira oficina: “Experiências bem sucedidas”, foi

realizada pelos alunos do curso de Produção Cultural da

UFF, Matheus Doninha e Guilherme Cardoso, que

apresentaram aos professores algumas escolas que

mudaram sua forma de ensinar, utilizando a tecnologia

como parceira no ensino. Temos como exemplos a

Escola da Rocinha, Rio de Janeiro, com o Projeto Gente

(Ginásio Experimental de Novas Tecnologias

Educacionais ) e a Escola NAVE, Colégio Estadual José

Leite Lopes.

A segunda oficina, Memória na Rede, ministrada pelo

aluno de Produção Cultural Carlos Giglio, e Software

Livre, foi ministrada pelo cientista da computação

Adam Balzana, buscou apresentar aos professores uma

visão sobre o que é o software livre, sobre sua

importância no meio digital, colocando em contraponto

os softwares pagos e os alunos da rede municipal

também aprenderam a utilizálos.
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A terceira oficina foi ministrada pelo aluno de

Produção Cultural, Juliano Tavares, que abordou a

utilização das ferramentas da internet, tais como

google docs, youtube, prezi, google agenda, dentre

outras. Os professores do IMERO tiveram a

oportunidade de conhecer mais sobre essas

ferramentas e como utilizálas nas salas de aula.

A quarta e última oficina, ministrada pela

produtora cultural Liana Ébano, foi sobre a

utilização do celular com o intuito de mostrar

aplicativos voltados para a educação. Foram

trabalhados os seguintes aplicativos: Duolingo,

um aplicativo de aprendizagem de idiomas como

inglês, francês, japonês, italiano, espanhol,

alemão, etc; pacote Office, aplicativos de edição

de vídeos, de scanner e grupos de estudos.

As últimas atividades do projeto foram as

palestras, mesas redondas com profissionais que

trabalham com esse tema e uma viagem guiada à

escola NAVE / Colégio Estadual José Leite Lopes.

Os alunos conheceram o projeto NAVE de portas

abertas, participaram de oficinas e vistas guiada. O

NAVE (Núcleo Avançado em Educação) é um

colégio piloto na cidade do Rio de Janeiro voltado

para a pesquisa e o desenvolvimento de soluções

educacionais que usa as tecnologias da informação

e da comunicação no ensino médio, capacitando os

estudantes para profissões na área digital.

Escolhemos o projeto NAVE justamente para

mostrar aos professores e alunos experiências bem

sucedidas com a utilização da Tic’s no campo

educacional.

Luma Coelho

FOTO: GABRIEL SOUZA

REALIZAÇÃO: ÁUREO GUILHERME MENDONÇA,

GETÚLIO BINOTE JR., AMANDA EVARISTO, LUMA

ALEIXO COELHO, MATHEUS LECIONI E ALUNOS DO

CURSO DE PRODUÇÃO CULTURAL
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O PAPEL DAS MÍDIAS
COMO TRANSFORMADORA
DO CAMPO EDUCACIONAL

SubProjeto 2. 3

VISITA DOS ESTUDANTES E PROFESSORES À ESCOLA NAVE  RJ FOTO: GETÚLIO BINOTE

PALESTRA: O USO DOS CELULARES

LIANA ÉBANO
PALESTRA: EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS 

MATEUS LECIONI

PALESTRA: SOFTWARE LIVRE

ADAM BALZANA

Link do vídeo
desenvolvido por
um grupo de
estudantes no
celular durante
à oficina sobre
o melhor uso dos
celulares em
sala de aula:
https: //www. yout
ube. com/watch?v=
7Al9CbEFj Uk
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VISITA AO REMANESCENTE DE
QUILOMBO FAZENDA MACHADINHA

SubProjeto 2. 4

Nesta atividade, alunos e professores da Escola
Municipal Cecília Meireles, visitaram o Quilombo da
Machadinha em Quissamã  RJ. O Complexo Cultural da
Fazenda Machadinha é fruto de políticas públicas
voltadas à valorização e promoção da História, cultura e
patrimônio locais tendo em vista as relações entre
territorialidade e ancestralidade negra. A comunidade é
formada pela oitava geração de descendentes dos
escravos que ali permaneceram após a Abolição. Parte
dos moradores vivem nas casas que eram as antigas
senzalas e recebem visitantes para compartilhar a
história de seu povo, trazido de Kissama e escravizado
para trabalhar nas plantações de cana no Brasil.

A visita ao quilombo possibilitou a compreensão de
parte da nossa História de uma forma vívida e
presencial, além de ter viabilizado a interação com
uma comunidade que desenvolveu práticas
cotidianas de resistência para a manutenção e
reprodução de seus modos de vida. Além do
aprendizado da cultura negra, as crianças visitantes e
as crianças da comunidade passaram a tarde em
atividades livres conjuntas, andaram de bicicleta,
jogaram bola, passearam pelo quilombo e brincaram
nas ruínas da Casa Grande. Depois de uma deliciosa
feijoada preparada por uma moradora, as crianças de
Friburgo cantaram uma música africana para os
moradores e tocaram flautas; os moradores da
comunidade fizeram apresentação de jongo, uma
dança típica das comunidades quilombolas. Todos
caíram juntos no Jongo até a hora de dormir!

REALIZAÇÃO: PROFa. ANA CRISTINATRONCOSO E PROF.

RAMIRO MARCOS DULCICH PICCOLO
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VISITA AO PARQUE
NACIONAL DA RESTINGA DE
JURUBATIBA (PARNA)

O PARNAé umparaíso ecológico de nossa região

pouco conhecido. Essa unidade de conservação

ambiental localizase em Quissamã RJ e é objeto de

pesquisa de várias instituições nacionais e

internacionais.Aunidade investeno turismoecológico

como ferramenta de educação ambiental,

possibilitando que a população possa conhecer e

aprender a respeitar um dos mais ameaçados

ecossistemasdonossopaís.Devalorecológico ímpare

laboratório da natureza, o PARNA protege suas

restingas e lagoas costeiras, as quais são delicados

ecossistemas associados aoBiomaMataAtlântica. Na

reserva, vivem diversas espécies da fauna e flora

brasileira, várias delas ameaçadas de extinção, como

por exemplo o jacaré de papo amarelo.

Os alunos e professores da Escola Municipal Cecília

Meireles, após conhecerem o quilombo da

Machadinha, passaram umdia no PARNAexplorando

a flora e a fauna e aprendendo sobre preservação

ambiental.Defendemosqueviabilizar aaprendizagem

utilizando as vivências como promotoras de

conhecimento promove o aprendizado significativo

tornando mais efetiva a consciência ambiental, ética e

cidadã.

Como parte da atividade, passaram a tarde nadando

nos rios e lagoas salgadas da reserva. Um passeio

inesquecível e com muito aprendizado!

SubProjeto 2. 4

REALIZAÇÃO: PROF. ANA CRISTINATRONCOSO E PROF.

RAMIRO MARCOS DULCICH PICCOLO
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VISITA AO PARQUE
NACIONAL DA
RESTINGA DE
JURUBATIBA
(PARNA)

REALIZAÇÃO: PROFa. ANA CRISTINATRONCOSO E PROF.

RAMIRO MARCOS DULCICH PICCOLO

Mobilidade
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ATIVIDADES SUBPROJETO

MODELAGEM MATEMÁTICA DE
EXPERIMENTOS FÍSICOS

VISITA À CASA DA DESCOBERTA

A MATEMÁTICA E SUAS APLICAÇÕES

PROJETO DE EXTENSÃO SOBRE ENSINO
DE GEOMETRIA ATRAVÉS DE UMA
PARCERIA COM PROFESSORES DE
MATEMÁTICA DA REDE PÚBLICA EM RIO
DAS OSTRAS

OFICINA DE CONFECÇÃO DE PIPAS
TETRAÉDRICAS DE GRAHAM BELL PARA O
ESTUDO DE GEOMETRIA

S
U
B
P
R
O
J
E
T
O
I
I
I

SubProjeto III
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" PRECISAMOS CONTRIBUIR PARA
CRIAR A ESCOLA QUE É AVENTURA,
QUE MARCHA, QUE NÃO TEM MEDO
DO RISCO, POR ISSO QUE RECUSA
O IMOBILISMO.A ESCOLA EM QUE
SE PENSA, EM QUE SE CRIA, EM

QUE SE FALA, EM QUE SE
ADIVINHA, A ESCOLA QUE

APAIXONADAMENTE DIZ SIM A
VIDA"

PAULO FREIRE
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A MATEMÁTICA E
SUAS APLICAÇÕES

SubProjeto 1. 4

1. Artigos com o propósito de estabelecer conexões entre os tópicos e abordagens dos professores do ensino médio ou de cursos de graduação e a área de

Matemática. Uma produção do Projeto Klein para o século 21, elaborado pela International Commission on Mathematics Instruction (ICMI) e International

Mathematics Union (IMU) em comemoração aos 100 anos da primeira publicação dos textos do matemático alemão Felix Klein para professores do ensino

secundário (http://klein.sbm.org.br).

2. Todas as aplicações tratadas neste curso referemse a algo observável no cotidiano, sem a necessidade de interpretação teórica científica.

Esse curso de extensão foi elaborado e ministrado pelo

professor Fábio Gonçalves do Departamento de Ciências da

Natureza (RCN) no campus da Universidade Federal

Fluminense (UFF) em Rio das Ostras no período compreendido

entre 08/10/2014 e 17/06/2015. Foram selecionados 25

participantes provenientes de diferentes escolas públicas do

município de Rio das Ostras, dos quais 12 eram professores e

13 eram alunos com matrícula ativa no ensino médio.

A metodologia envolveu o estudo de artigos Klein¹, a

apresentação do seminário A Matemática do Baralho,

pelo professor Romulo Rios Rosa (RCN/UFF) e da

oficina O uso de Podcast no Ensino, ministrada pela

professora Ana Isabel de Azevedo Spinola Dias

(RCN/UFF). Nesta oficina, os participantes tiveram a

oportunidade de assistir uma apresentação sobre o uso

de novas tecnologias aplicadas ao ensino de

matemática e aprender a usar Podcast com essa

finalidade. O estudo de artigos Klein e o supracitado

seminário tinham como objetivo principal a divulgação

de matemática por meio de aplicações² e, dessa forma,

contribuir para o aumento do interesse dos alunos do

ensino médio público por esta importante área do

conhecimento, além de inspirar o planejamento de

aulas dos professores de matemática do ensino básico.

Esse objetivo foi alcançado, como revelado nas respostas dos

questionários online aos quais os participantes desse curso

eram submetidos, no final de cada atividade.

Foi uma experiência desafiadora, pois envolveu a

apresentação de tópicos de matemática avançados para

os ouvintes, especialmente, para os alunos do ensino

médio. No entanto, com o auxílio dos professores

presentes, foi possível identificar a matemática

estudada no ensinomédio como ferramenta básica para

cada uma das aplicações abordadas. Como

consequência, os alunos encontraram uma motivação

para o estudo das teorias básicas de matemáticas

envolvidas nas aplicações. Foi o que aconteceu, por

exemplo, com relação à teoria das matrizes e sua

aplicação no processamento de imagens digitais,

proporcionado pelo estudo do artigo Matrizes e

ImagensDigitais deDirceUesu Pesco eHumberto José

Bortolossi.

A constatação dos benefícios da associação entre teoria

e prática para a relação entre ensino/aprendizagem de

matemática foi o principal resultado compartilhado por

alunos do ensino médio e professores da rede pública

nessa atividade de extensão universitária.

REALIZAÇÃO: PROF. FÁBIO GONÇALVES, PROF.

ROMULO RIOS ROSAEALUNOS DO INSTITUTO DE

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA UFFRIO DAS OSTRAS
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MATEMÁTICA
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MODELAGEM MATEMÁTICA DE
EXPERIMENTOS FÍSICOS

FÍSICA

O objetivo deste curso foi divulgar a física

moderna e promover a conexão entre teoria e

práticas laboratoriais.As atividades foram realizadas

no Laboratório de Ensino de Física da UFFRio das

Ostras e teve como público alvo os alunos do Ensino

Médio de escolas públicas do município.

Realizamos as seguintes palestras: O que é Física e a

sua conexão com a Matemática; Cosmologia

Moderna e o Modelo Cosmológico do 'Big Bang';

Queda dos Corpos e sua Conexão com o Movimento

dos Planetas; Ordem, Desordem e Acaso; Partículas

na Física Nuclear.

Estudamos os fenômenos ondulatórios,

apresentando diversos experimentos com ondas

mecânicas e os conceitos de interferência e

ressonância. A natureza ondulatória foi estudada

utilizandose uma rede de difração. A rede de

difração produz a separação da luz branca em seus

diversos comprimentos de onda, permitindo a

determinação dessa grandeza a partir de medidas

simples.

Também estudamos a luz em experimentos com

dióptros, prismas e feixes de luz. Esses experimentos

permitiram a observação dos fenômenos de reflexão,

refração e dispersão.
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SubProjeto 1. 2

Fenômenos elétricos e magnéticos foram o tema de outras

três atividades em que foram realizados experimentos com

geração de descargas elétricas e eletrização de objetos.

Em relação à termodinâmica, os alunos tiveram acesso a

experimentos com condução de calor em diferentes metais,

emissão de radiação térmica por uma lâmpada e a relação

entre calor e temperatura do ar a volume constante.

Ministramos, também, um seminário sobre mecânica

quântica, nanotecnologia e microscopia de força atômica.

Nessa atividade, os alunos fizeram observações no

microscópio de força atômica da UFFRio das Ostras.

ELABORAÇÃO: PROFS. ANDRÉ NEPOMUCENO; CARLOS MAGNO DA

CONCEIÇÃO; FERNANDO SALIBY; MARIANA LOURENÇO; ROBSON

RODRIGUES E ALUNOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA

UFF RIO DAS OSTRAS

MODELAGEM
MATEMÁTICA DE
EXPERIMENTOS

FÍSICOS
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VISITA À CASA DA
DESCOBERTA

UNIVERSIDADE FEDERALFLUMINENSE UFF SUB PROJETO 1. 3

A Casa da Descoberta é o centro de divulgação de
ciência da Universidade Federal FluminenseUFF. O projeto
é especialmente destinado à socialização do conhecimento
científico e tem como objetivo a aprendizagem de ciência de
forma ativa e divertida, ministrada fora do ambiente da sala
de aula e por meio do contato direto com experimentos
lúdicos relacionados aos fenômenos comuns à vida diária.
O centro disponibiliza mais de trinta experimentos
interativos realizados com orientação de monitores e
professores e também conta com uma bancada de química,
onde experimentos podem ser realizados pelos visitantes.

ELABORAÇÃO: PROF. ANDRÉ NEPOMUCENO; PROF.

CARLOS MAGNO DA CONCEIÇÃO; PROF. FERNANDO

SALIBY; PROF. MARIANA LOURENÇO E PROF. ROBSON

RODRIGUES.

Facebook: Novos Talentos 2015.1  Modelagem Matemática de

Experimentos Físicos
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VISITA À
CASA DA

DESCOBERTA
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PROJETO DE EXTENSÃO SOBRE
ENSINO DE GEOMETRIA ATRAVÉS DE
UMA PARCERIA COM PROFESSORES
DE MATEMÁTICA DA REDE PÚBLICA
EM RIO DAS OSTRAS

A experiência aqui relatada foi
desenvolvida no âmbito do projeto de extensão de
título Geometria no Ensino Fundamental e Médio. O
objetivo foi criar um espaço de troca e aprendizagem,
com professores e estudantes da rede pública de
ensino de Rio das Ostras e Macaé, para estudar e
analisar, teorias e experiências de como se dá a
aprendizagem de Geometria, que possibilitam a
construção de estratégias pedagógicas e elaboração
de materiais didáticos que possam compor um
Laboratório de Ensino de Matemática (LEM).
Foram apresentadas a Teoria de van Hiele, a Teoria de
Representações Semióticas de Raymond Duval e
princípios da Etnomatemática seguidos por leituras
coletivas para servir de subsídio teórico para chegar à
compreensão de como se realiza a aprendizagem em
Geometria. Os princípios da Teoria de van Hiele
podem ser resumidos como: 1) a ordem na qual os
alunos progridem por meio dos níveis de pensamento
não varia. 2) Em cada nível de pensamento que era
intrínseco no nível anterior se torna extrínseco no
nível atual. 3) Cada nível possui seus próprios signos
linguísticos e sua própria rede de relacionamentos
que conecta tais símbolos. 4) Pessoas com raciocínios
em níveis diferentes de compreensão do conceito
geométrico não conseguem se entender. Da Teoria de
Representações Semióticas, destacamos o uso, pelo
aluno, de diversos registros de representação para um
mesmo conceito matemático, e da conversão entre os
diversos registros, fazendo um elo com a
aprendizagem de geometria. Nos princípios da
Etnomatemática, encontramos uma forma de
abordagem do ensino de geometria com visibilidade
para os saberes discentes. As teorias apresentadas
foram simuladas em quatro tipos de atividade. 1)
Construção e testagem de conjecturas para formação
de conceito geométrico.

2) Classificação de quadriláteros¹. 3) Uso de
materiais didáticos, tais como Tangram, Geoplano e
sólidos geométricos, tanto os de acrílico, quanto os
de canudos e linha, construídos pelos participantes.
4) Uso do computador, a partir de seminário por um
dos monitores do projeto sobre o software Geogebra.

Todas as atividades práticas serviram de inspiração
para os professores planejarem outras aulas seguindo
a mesma lógica usada neste contexto didático. Em
todas as atividades, houve a vivência conjunta de
professores e alunos de escolas do ensino básico
público. Os professores observavam as reações dos
alunos ao serem submetidos às mesmas tarefas que
eles próprios. Passavam a valorizar mais o saber
discente, bem como entender suas dificuldades. Em
vários momentos, os professores paravam a
atividade proposta para analisar e tecer comentários
sobre as reações e soluções apresentadas pelos
alunos, que explicavam melhor sua forma de pensar
e de se comunicar.
Segundo as avaliações dos participantes, as
atividades contribuíram para uma docência
caracterizada pela disponibilidade de ouvir e
aprender com os estudantes, disposição para dialogar
com diferentes culturas, construção da autonomia do
estudante, possibilitando uma humanização do
ensino de Matemática. Dessa forma, o
empoderamento dos professores com conhecimentos
específicos e suas atividades práticas os tornam
protagonistas da mudança no ensino de matemática,
em especial de geometria.

SubProjeto 1. 3

1 Classificação proposta em, Geometria segundo a teoria de Van Hiele, 2ª ed., Rio de Janeiro: Projeto
Fundão, IMUFRJ, Coordenadoras NASSER, L. e SANTANA, N.,1998.
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PROJETO DE EXTENSÃO SOBRE
ENSINO DE GEOMETRIA

ATRAVÉS DE UMA PARCERIA
COM PROFESSORES DE

MATEMÁTICA DA REDE PÚBLICA
EM RIO DAS OSTRAS

ELABORAÇÃO: PROFa ANA ISABEL DE A. S. DIAS, PROF. ANTONIO ESPÓSITO E
ALUNOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA UFF RIO DAS OSTRAS
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OFICINA DE CONFECÇÃO DE PIPAS
TETRAÉDRICAS DE GRAHAM BELL PARA O
ESTUDO DE GEOMETRIA

ARTE MATEMÁTICA CIÊNCIA

O cientista escocês Alexander Graham Bell
(18471922) é conhecido pelo invento do telefone
mas também dedicouse a outros estudos, entre eles
a aviação. Uma das questões tecnológicas que
permeavam os círculos científicos no início do
século XX era a possibilidade de construir aparatos
voadores grandes e aerodinamicamente estáveis.
Graham Bell propôs um modelo de pipa
aerodinamicamente estável e cujo tamanho pode ser
aumentado mantendose constante a razão eficiência
por peso. A ideia de Bell: usar células tetraédricas.

Em parceria com o professor Humberto Bortolossi e
o aluno João Júlio Queiróz, do Instituto de
Matemática da UFF, os estudantes de Escola
Municipal Cecília Meireles realizaram oficinas de
pipas tetraédricas atreladas à compreensão da
geometria e aerodinâmica. Depois das oficinas
passaram a tarde colocando suas pipas no alto.

ELABORAÇÃO: PROFa ANA CRISTINATRONCOSO E

PROF. FÁBIO GONÇALVES
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SubProjeto 1. 1

OFICINA DE CONFECÇÃO DE PIPAS
TETRAÉDRICAS DE GRAHAM BELL PARA O
ESTUDO DE GEOMETRIA
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REALIZAÇÃO

PARCERIA

APOIO

Laboratório de Neurociências e Comportamento  LabNec

Grupo de Estudos e Pesquisa emArte e Tecnologia  GEPAT

International Brain Bee

Dana Foundation

CONTATO

Profa. Dra. Ana Cristina Troncoso actroncoso@vm.uff.br


