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Introdução 

    O tratamento contextualizado do conhecimento é 
o recurso que a escola tem para retirar o aluno da 
condição de espectador passivo. Se bem 
trabalhado, permite que ao longo da transposição 
didática, o conteúdo do ensino provoque 
aprendizagens significativas que mobilizem o aluno 
e estabeleçam entre ele e o objeto do conhecimento 
uma relação de reciprocidade (PCN. 2000). 
   Com esse intuito nós bolsistas do PIBID 
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência) do IFRJ- Campus Duque de Caxias, 
propusemos a realização da I Feira de Ciências do 
PIBID, intitulada: A Contextualização e o Meio 
Ambiente em Duque de Caxias. O objetivo principal 
foi explorar o local em que eles vivem para 
despertar no aluno um olhar científico com enfoque 
de reutilização, sustentabilidade e consciência 
ambiental. 
   A Feira contou com a participação de 5 
professores, 111 alunos do CIEP Aarão, 3 
professores e 5 bolsistas do IFRJ. Os temas foram 
selecionados de maneira que facilitasse a relação 
com os conteúdos de química e de outras 
disciplinas, dentre os quatro temas trabalhados: 
água, lixão, reciclagem/reutilização e efeitos no 
planeta. Irei me deter em relatar com mais 
profundidade o trabalho realizado sobre a água, 
elaborado pelos alunos da turma 1006 com a 
orientação dos bolsistas PIBID. 

Resultados e Discussão 

    A ideia da Feira começou a ser trabalhada com 

os alunos na primeira semana de outubro de 2012. 

Cada turma ficou responsável por um tema e os 

alunos foram divididos em grupos para trabalhar os 

subtemas. A turma 1006 ficou responsável por falar 

da água no município de Duque de Caxias e teriam 

que abordar os seguintes subtemas: ciclo da água, 

contaminação e descontaminação e sua utilização. 

    Os trabalhos foram realizados na escola com a 

orientação e ajuda dos bolsistas e do professor 

supervisor, além disso, os bolsistas tiveram 

algumas reuniões com a coordenadora do projeto, 

professora convidada e o supervisor, para que o 

evento fosse construído em conjunto. 
   No grupo responsável por falar do ciclo da água, 
os alunos montaram maquetes e cartazes para 

explicar como este ocorre, no grupo de 
contaminação e descontaminação eles montaram 
uma maquete do Rio Sarapuí, que passa no entorno 
do CIEP e enfatizaram como a população está 
contaminando-o, como deveriam tratá-lo e quais os 
possíveis métodos de descontaminação que 
poderiam ser aplicados naquele lugar. Com esse 
enfoque foi coletado uma amostra de água do rio 
pelos alunos da escola e pelos bolsistas do PIBID 
para realizar o processo de descontaminação 
através de coagulação e filtração. Também foram 
pontuados pelos alunos os riscos à saúde que 
aquela água contaminada pode estar causando à 
população. O grupo responsável por falar das 
possibilidades da utilização da água infelizmente 
não realizou o trabalho, mesmo tendo a nossa 
orientação. 

   O trabalho realizado pela turma foi avaliado pelos 

bolsistas, valendo uma pontuação de zero a oito, e 

esta nota foi incorporada à disciplina curricular de 

química, foram consideradas participação, 

organização e apresentação. A média da turma foi 

de 6,85 pontos. 

   A Feira foi realizada no dia 27/11/2012 no CIEP e 

foi aberta ao público. No início tínhamos 21 alunos 

envolvidos na elaboração dos trabalhos, mas no dia 

da Feira somente 11 conseguiram concluir à 

apresentação. Na Feira os alunos também 

contaram com a participação de uma professora de 

biologia do IFRJ, com a palestra “Água: um bem de 

todos”. 

Conclusões 

 Ao realizarmos a feira podemos perceber que ela 

foi de grande importância para a formação de todos 

os envolvidos, e que o empenho dos alunos 

resultou na alta qualidade dos trabalhos 

apresentados. Com isso, eles puderam 

desempenhar um papel diferenciado do que estão 

acostumados, pois além de aprenderem puderam 

ensinar coisas referentes à região em que vivem.  
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