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Introdução: Os projetos de extensão universitária visam a concretização da trilogia de
Ensino, Pesquisa e Extensão, em que a pesquisa aprimora e produz novos
conhecimentos sendo esses difundidos á sociedade de maneira que as três atividades
tornam-se complementares e interdependentes, atuando de forma sistêmica. Logo, a
extensão universitária viabiliza e fortalece a relação entre a universidade e a sociedade.
Objetivo: Transformação do conhecimento produzido apenas em meio teórico em
experimentos de fácil acesso para os alunos do Ensino Médio. Desde colisão, empuxo,
pressão e eletricidade; há a construção de experimentos e maquetes que trabalham
diretamente com a teoria, mas mostrando seu comportamento real na natureza.
Metodologia: O projeto obtém como ideal a interlocução com a Educação do Ensino
Médio, na preparação de alunos para o desenvolvimento de experimentos cognitivos
relacionados nas áreas de conhecimento da Física com uso dos mesmos como objetos
de aprendizagem. Resultados: Após apresentados os experimentos nas salas de aulas
das escolas públicas parceiras do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais -
UNILESTE, é visto que algumas dificuldades vistas nos alunos durantes as aulas
teóricas são esclarecidas após conseguirem ver na prática seu comportamento. Durante
a apresentação, sempre é explicado a funcionalidade teórica e como física está sempre
no dia-a-dia dos alunos e das pessoas. É necessário uma otimização se o desempenho
dos alunos após os experimentos evolui ou diminui com o passar das aulas. Conclusão:
Visando trabalhos com alunos do ensino médio obteve um resultado positivo. O
projeto desenvolveu a visão dos alunos a partir dos fenômenos físicos facilitando seus
entendimentos a partir das aulas teórica; mostrando que as exatas também podem ser
desenvolvidas com criatividade.
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