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O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do projeto de
implementação de um Clube de Ciências da Natureza, nomeado Cientista
Malucos, que ocorre em uma escola pública estadual do/no campo que
atende dos anos iniciais até o ensino médio, localizada em Itapuã ? zona
rural de Viamão/RS. O objetivo do projeto é promover a implementação, a
execução de atividades práticas didáticas e pedagógicas para uma
compreensão significativa da ciências da natureza no cotidiano. Como
integrantes fundamentais os bolsistas do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Educação do Campo:
ciências da natureza/UFRGS campus central, que contribui para a
implantação, mediação e troca de conhecimentos científicos e populares
com alunos, professores/funcionários e comunidade. O respectivo projeto
é pensando e formulado nas condições cronológicas do curso dos
bolsistas que visa Tempo Universidade (TU) e Tempo Comunidade (TC),
ou seja, dentro da Pedagogia da Alternância. Assim que se desenvolve o
Clube de Ciências Cientistas Malucos com aulas semanais relacionando
teoria e prática, e quando os bolsistas estão em TU ocorre o que se
denomina Cine Ciências. Onde os estudantes assistem filmes,
documentários, curta metragens sobre ciências da natureza que auxiliem
nas aulas para uma compreensão mais ampla do processo de
aprendizagem e corrobora para a relação das TIC´s (tecnologia da
informação e comunicação). Nessa edição do projeto encontra-se em
andamento, ou seja, está no processo continuo. E destaca- se que já se
evidenciou significativamente os resultados, seja por meio de feedbacks
ou por uma melhoria de escrita e curiosidades epistemológicas das
ciências. Salienta-se que a escola mesmo sendo de ensino médio abriga
e atende Ensino Fundamental e inclusive o Clube de Ciências, ocorre
direcionado para terceiro e quarto anos do Ensino Fundamental nos
respectivos turnos: manhã e tarde.

