RELATO DE EXPERIÊNCIA
Escola:
Nome do Projeto:
Nome dos Professores:
1. Relato da atividade prática
Apresentar relato em fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento 1,5 cm, neste
documento anexar o plano de aula, fotos das atividades e dos resultados dos trabalhos dos
estudantes. Se houverem vídeos, eles deverão ser anexados no email. Tamanho mínimo do relato é
5.000 e máximo de 12.000 caracteres.
Descreva o desenvolvimento da sua atividade prática incluindo considerações reflexivas e considere
com itens mínimos: como se deu a escolha do tema e da questão problema? E a escolha da atividade
prática investigativa? Como aconteceu a sensibilização dos estudantes para o tema e/ou a questão
problema? Quais foram as reações dos estudantes quando envolvidos com a questão e, quando
realizaram as práticas investigativas? Quais situações/comportamentos/atitudes chamaram mais
atenção?
1) Em qual âmbito aconteceram os maiores desafios para a realização desta prática?
( ) Institucional, vencer preconceitos da escola em experimentar outros métodos de aprendizagem;
( ) Pessoal, em conseguir se desprender da didática atual e compor um plano de aula investigativa;
( ) Instrucional, sinto que precisava de mais conhecimentos sobre método investigativo para iniciar
uma prática;
( ) Outra.
Espaço para escrever os fatos que embasam a resposta:
________________________________________________________________________________
2. Qual o nível de interação dos estudantes com a atividade e a forma metodológica abordada?

( ) Os estudantes estavam atentos e realizaram as instruções dadas pelo professor e conseguiram
concluir com êxito a atividade.
( ) Além de realizar as instruções dadas pelo professor, os estudantes definiram em subgrupos como
seria solucionada a questão problema e, a partir das trocas entre eles, conseguiram concluir a
atividade com êxito.
( ) Os estudantes conseguiram compreender a questão problema, definir como ela seria resolvida, a
partir de suas interações em grupo chegaram em conclusões da turma e, surpreendem ao refletir
sobre conhecimentos além dos estabelecidos no currículo escolar.
( ) Outra nível de participação: ______________________________________________________.
Espaço para escrever os fatos que embasam a resposta:
________________________________________________________________________________
3. Para a exposição na FICIENCIAS KIDS, será levado protótipos? Informar o tamanho.

