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Os resultados das avaliações de desempenho dos estudantes brasileiros e as aulas pouco 
dinâmicas motivaram alguns dos jovens cientistas que participam da Mostra Internacional de 
Ciência e Tecnologia (Mostratec) a estudarem o tema Educação. Além de pesquisas 
qualitativas, os estudantes aplicaram soluções simples nas salas de aula do Norte ao Sul do 
país.  

Preocupadas com analfabetismo funcional, Taís Flôres e Bruna Jacobi, alunas da Fundação 
Liberato, desenvolveram um projeto-piloto na Escola Municipal Conceição, em São Sebastião 
do Caí (RS), que ocupava uma das últimas colocações no ranking regional.  

As estudantes desenvolveram atividades lúdico-educativas para uma turma da 5ª série do 
Ensino Fundamental com 26 alunos. No final do processo, o índice de analfabetismo funcional 
dos alunos caiu de 65% para 25%. “Estimulamos a interpretação de textos por meio de teatro, 
dança e vídeos”, explicou Taís.   

Incentivo à Leitura 

Já os alunos Thales Becker e Vinicius Muller resolveram pesquisar qual era a condição social de 
leitura da própria escola, a Fundação Liberato. Após elaboração de questionário e definição da 
amostra de estudantes, fizeram uma análise qualitativa das respostas.  

Para compreenderem o papel da leitura no mundo pós-moderno, os adolescentes leram o 
teórico cultural Stuart Hall, referência acadêmica em Ciências Sociais e autor do livro “A 
identidade cultural na pós-modernidade”. “Nós queríamos entender a formação do gosto e, 
principalmente, apresentar propostas para a escola incentivar ainda mais a leitura”, comentou 
Vinicius. 

Química na prática 

Em Mossoró (RN), o estudante do Colégio Diocesano Santa Luzia, Dedivaldo Nascimento 
Júnior, decidiu incentivar o estudo de química entre os alunos da 8ª série do Ensino 
Fundamental da Escola Estadual Centenária, vizinha do seu colégio.  

“Aprendemos muito mais com aulas práticas. Por isso, criei a Experimentoteca, um laboratório 
alternativo”. Com materiais acessíveis, como garrafas, canudos e copos plásticos, os alunos 
podem realizar experimentos científicos relacionados ao cotidiano e à matéria estudada. Para 
que outros alunos e professores continuem este projeto, Dedivaldo escreveu uma apostila e 
deixou na escola. 

Software de Educação Ambiental 

Outra proposta para a melhoria do ensino de Ciências vem das alunas gaúchas Franciele 
Prietsch Oliveira e Nibele Rodrigues. No ano passado, em entrevistas com 15 professores de 
escolas municipais de São Leopoldo (RS), elas constataram a falta de diálogo entre as aulas 
nos laboratórios de informática e os conteúdos teóricos.  

Neste ano, desenvolveram um software livre de Educação Ambiental, em que os alunos têm 
acesso à teoria e a jogos para colocar o conhecimento em prática. “Com linguagem adequada 
aos estudantes, é um livro interativo para conscientização ambiental”, definiu Nibele. 

 



“Minha escola não tem muito recursos. Com esse programa, posso dar uma aula diferenciada”, 
comentou a professora Tatiane Pagnussatt ao conhecer o projeto. As alunas pretendem 
disponibilizar o software para download na Internet no próximo mês.  

Avaliação do Enem  

O ranking das melhores escolas a partir dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), publicado pela revista Veja, motivou Vivian Grabarz Urbach, do Colégio Bialik (SP), a 
pesquisar os sistemas de avaliação de alunos e escolas. “Minhas dúvidas eram: algumas 
escolas particulares não utilizam o Enem como instrumento mercadológico? O Enem avalia a 
escola ou o aluno?”, explicou Vivian. 

Para a estudante, o Enem avalia o desempenho do aluno e não mede se uma escola é eficaz. 
Com base nos Indicadores de Qualidade do Unicef e na pesquisa “Características de Escolas 
Eficazes”, elaborada por Franco & Bonamino da PUC – RJ, Vivian elaborou um exame para 
avaliar as escolas.  

“A escola tem infra-estrutura (biblioteca e laboratórios)? Mescla alunos com desempenhos 
diferentes? Preocupa-se com a formação científica? Estes são alguns dos critérios. Também é 
importante avaliar o aluno no início do Ensino Médio e no final, como é feito no exame de 
Ensino Superior”, concluiu Vivian. A aluna aplicou parte do seu método na Escola de Aplicação 
da Universidade de São Paulo (USP). Agora, pretende estender o questionário para outras 
escolas.  
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