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Introdução 
É unanimidade entre os educadores que os estudantes apresentam uma maior capacidade cognitiva a partir de aulas 
que envolvam a experimentação. Quando essa prática é associada a problemas do cotidiano do aluno e comunidade 
que mesmo está inserido, deixando de abordar apenas questões conteudistas e curriculares, podemos afirmar que 
mesmo está inserido em uma pesquisa científica. O presente trabalho tem como objetivo apresentar práticas exitosas 
na educação básica no Sertão Pernambucano, município de Flores na Escola de Referência em Ensino Fundamental 
e Ensino Médio Dário Gomes de Lima a partir da experimentação científica.   

Metodologia 
Desenvolvimento de trabalhos científicos: foi apresentado inicialmente como é estruturado o método científico e 
partir desse os alunos deveriam verificar problemáticas a seu redor e levantar hipóteses para tentar solucionar. As 
equipes eram formadas por dois ou três estudantes do ensino médio, realizando encontros no contra turno escolar para 
desenvolver a pesquisa no clube de ciências do colégio.  
Participação em eventos científicos: os trabalhos desenvolvidos foram submetidos a eventos, dentre eles: FECITI 
Dário Gomes de Lima (Local); Mostra Científica e Feira de Ciências de Serra Talhada1 - MCFCST e Semana de 
popularização de Ciências no Semiárido Brasileiro2 - SPCSB (Regionais); Ciência Jovem3 e FEBRACE4 (Nacionais).  
Participação de competições científicas: Alunos envolvidos nas pesquisas científicas foram inscritos em uma 
competição científica de ciências, o Torneio Virtual de Ciências, organizado pelo Espaço Ciência de Pernambuco.   

Resultados e Discussão 
Dentre os trabalhos científicos desenvolvidos, destaca-se:  
1: Produção de Biodiesel a partir do óleo de fritura e destinação dos subprodutos. Nesse trabalho foi coletado óleo de 
fritura da comunidade para produção do biodiesel, caracterizando-o segundo os métodos da ANP, destinando a 
glicerina gerada no processo para produção de bioplástico e realizando a purificação da água usada no processo.  
2: Desenvolvimento de um aspirador de pó partir de materiais alternativos para beneficiamento escolar. O trabalho 
permitiu desenvolver um aspirador móvel com materiais alternativos e sucata eletrônica movido a partir de energia 
solar. O protótipo desenvolvido foi utilizado para limpeza escola.   
3: Estudo teórico da molécula do Damnacanthal e obtenção da farinha e do fruto desidratado da Morinda Citrifolia. Na 
pesquisa foi realizado um cálculo da reatividade da molécula bioativa e produzido uma curva de aquecimento para 
desidratação do fruto para posterior análises.  
4: Produção de biopolímeros para conservação de alimentos. Foi desenvolvido um revestimento alimentício a partir do 
amido da batata doce, o que prolongava o tempo de meia vida dos alimentos.  
Inserir as figuras no espaço que achar conveniente. 

 
Tabela 1. Premiação dos trabalhos desenvolvidos 

Trabalho FECITI Ciência Jovem 4ª MCFC ST SPCSB FEBRACE Bolsa CNPq 5 – PBIC Jr 

1 1° Lugar (2018) Participação em 2018 2° Lugar 2° Lugar   1 bolsa 

2 2° Lugar (2018) Participação em 2019 4° Lugar  4° Lugar   1 bolsa  

3 2° Lugar (2019)  3° Lugar   Participação 2020 2 bolsas 

4 1° Lugar (2019) Credencial para 2020 5º Lugar    1 bolsa 

Fonte: Próprio autor. 

 
Na participação do torneio virtual de ciências, realizado em 2019, fomos premiados em 1° Lugar geral com a equipe do 
primeiro, sendo agraciados com mais duas bolsas CNPq,  

Considerações Finais 
A utilização de pesquisas científicas rendeu aos alunos a participação em diversos eventos científicos, sejam locais, 
regionais ou nacionais, além de 7 bolsas PIBIC Jr como forma de incentivo para continuação dos projetos. A prática 
não incentiva somente os envolvidos na pesquisa, mas todos alunos da escola, que tomam os projetos desenvolvidos 
como exemplo.   
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