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Introdução: Os laboratórios proporcionam um ensino em que há observação, leitura de
textos e roteiros, a constatação e a formulação de hipóteses para que sejam encontradas
soluções para as experiências realizadas no mesmo, incentivando autonomia, trabalho
em grupos dentre outros. A partir disto, o aluno pode adquirir várias habilidades e
conhecimentos indispensáveis para sua formação intelectual. Sendo assim, o
laboratório contribui para o aluno adquirir uma vivência e manuseio de instrumentos,
que irão lhe permitir conhecer diversos tipos de atividades, contribuindo para a
curiosidade e a vontade de vivenciar a ciência.  Objetivo: Promover a montagem e
utilização dos laboratórios de ciências/química em escolas da rede pública e privada,
auxiliando o aprendizado de estudantes do Ensino Fundamental por meio de atividades
práticas relacionadas com o cotidiano, valorizando a discussão coletiva de resultados
experimentais e de interpretações técnicas onde os estudantes dão sua contribuição.
Metodologia: A escola parceira foi o Centro Educacional Católica do Leste de Minas
Gerais, CECMG, que, assim como o UNILESTE, tem como mantenodora o grupo
UBEC. O professor de química da escola relatou a possibilidade de utilização de um
espaço que a escola tinha disponível para a montagem de um laboratório de Química.
Foi feita uma visita à escola onde verificou-se o espaço para o projeto do laboratório
Além dos materiais já existentes. A sala foi toda medida para posterior utilização das
dimensões e layout de janelas, armários, etc. Foram utilizados diversos programas no
desenvolvimento do projeto, AutoCad, SketchUp etc. Resultados: O projeto
desenvolvido colaborou na construção de um indivíduo crítico frente aos fenômenos
da natureza. As práticas do trabalho aumentaram a motivação dos alunos quanto à
ciência Química e desmistificaram atribuições negativas a esse conteúdo, inclusive,
alguns alunos chegaram a cogitar uma possível escolha profissional na área de
química. Os estudantes, por meio das estratégias da aprendizagem significativa,
conseguiram construir o conceito básico de “Reação Química”  Conclusão: O trabalho
contribui para a motivação de alunos e professores em relação ao conteúdo
apresentado; desmistificação de concepções errôneas sobre a disciplina de Química;
favorecimento da interação e da comunicação dos alunos e incentivo do uso do
raciocínio lógico 
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