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Introdução 

Nos últimos anos o desenvolvimento da ciência e da tecnologia tem provocado grandes 

mudanças na sociedade, crescendo assim a preocupação com a capacidade dos cidadãos em se 

adaptar às novas realidades. Percebe-se atualmente uma clara deficiência no aprendizado dos 

alunos no ensino de ciências, pois o formato de educação que se tem como modelo hoje, é o 

ensino formal dentro da sala de aula, no qual a maior prioridade é a construção de um 

conhecimento científico que já está pronto. Sendo assim, o estudante tem pouco contato com o 

percurso metodológico de uma pesquisa, chegando a desconhecer os processos hipotéticos e 

investigativos que servem de base para as pesquisas científicas.  Hoje se exige da escola a 

formação de alunos críticos, conscientes e cidadãos, para isso é necessário preparar esses alunos 

para agirem com cidadania interferindo na sua comunidade. A existência de um ambiente que 

promova estudo, debate da ciência, discussão afastando do tradicionalismo da sala de aula é 

importantíssimo, pois o domínio da cultura científica é um instrumento indispensável na 

formação cidadã. Assim, os clubes de ciências têm a finalidade de criar este ambiente tendo 

como base a ciência. Nesse contexto é perceptível que os clubes de ciências é um rico ambiente 

de aprendizagem para os alunos da Educação Básica e para os licenciandos (MANCUSO, et al. 

1996). O objetivo deste estudo é mostrar que os clubes de ciências é um importante ambiente 

de aprendizagem, contribuindo para melhoria do ensino de ciências, e em geral formar cidadãos 

críticos sobre as grandes questões contemporâneas. 

 

Material e Métodos 

O clube de ciências Onda Verde foi implementado no primeiro semestre de 2019 com alunos 

do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental da Escola de Referência Iva Ferreira de Souza, no 

município de Feira Nova- PE.  As atividades dos clubes se desenvolvem em contra turno, uma 

semana por mês, quatro horas diárias. As atividades investigativas do clubinho têm como 

temática central as plantas medicinais.  Sob a orientação de um licenciando em ciências 

biológicas os alunos do clubinho realizam atividades desenvolvidas em dois momentos. O 

primeiro momento são atividades teóricas e de pesquisas como: leituras de textos sobre as 

plantas medicinais que serviram como base para pesquisa, e também são instigados a buscarem 

outras fontes. O segundo momento é prático, onde os alunos coletam as plantas medicinais e as 

plantam, realizam pesquisas sobre as plantas estudadas. E o terceiro momento socializam seu 

aprendizado com a comunidade escolar e relacionam com seu cotidiano.  

 

Resultados e Discussão 

No clube de ciências várias atividades foram desenvolvidas. Na primeira atividade os 

estudantes participaram de aulas expositivas e práticas sobre as plantas medicinais, a partir da 
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qual foi desenvolvida uma atividade de produção de cartazes, que discutiam diversas temáticas 

como a origem das plantas medicinais, seus diversos usos, seus benefícios e malefícios. A 

exposição destes cartazes fez parte da 1° mostra de chás e Plantas Medicinais, que foi um evento 

produzido pelos alunos, que tinha por objetivo transmitir para a comunidade escolar o que 

vinham pesquisando sobre a temática. Na ocasião foram apresentados os cartazes, cinco tipos 

de plantas medicinais, sete tipos de chás (quentes e gelados) foram apresentados e oferecidos 

para degustação. A apresentação ocorreu no pátio da escola e o público alvo foram as demais 

turmas da instituição. A atividade que mais chamou a atenção dos alunos foi a construção da 

horta com plantas medicinais, pois além de estudar eles começaram a cultivar as plantas e ervas 

na escola. Outra atividade desenvolvida pelo clube é uma pesquisa quantitativa sobre o uso das 

ervas medicinais no município de Feira Nova. A pesquisa também permitiu a construção de um 

catálogo com as plantas estudadas. A partir da implementação do Clube de Ciências foi possível 

criar um espaço de troca de informações, socialização, criatividade, além de se constituir como 

um ambiente facilitador de aprendizagem. Por meio das ações do clube Onda Verde os 

estudantes conseguiram produzir um evento e repassar informações sobre as plantas medicinais, 

desta forma não restringindo para si as informações que descobriram através da pesquisa. 

Beneficiando assim a toda comunidade escolar com a difusão de informações e se beneficiando 

no processo, agindo ativamente na construção do próprio saber.  

 

Considerações Finais 

Um clubinho de ciências é uma importante alternativa para a melhoria do ensino de ciências 

dos alunos do Ensino Fundamental. Pois para os alunos dos clubes vão além da sala de aula, 

dos livros, eles se relacionam com a pesquisa e com seu cotidiano. O clubinho permite que as 

atividades desenvolvidas complementam a formação dos alunos em um ambiente construído e 

direcionado para eles. Em virtude da proposta apresentada, é possível afirmar que estas ações 

foram de grande valia para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo estudantil, 

favorecendo a consolidação do conhecimento sobre a importância, os benefícios e malefícios 

das plantas medicinais. 
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