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Introdução: A partir da década de 90 intensificaram-se as reflexões acerca dos
processos de ensinar e aprender Física, quando resultados de avaliações sistêmicas, em
todos os níveis de ensino, vêm evidenciando as fragilidades e lacunas nesta área do
conhecimento. Este projeto configura-se, pois, como uma responsabilidade social do
Unileste, que, por meio de seus alunos e professores, interage com os demais níveis de
ensino o e seus sujeitos na busca de soluções para situações inquietantes do campo da
educação, principalmente aquelas que geram exclusão social e desmotivação para o
crescimento profissional. Objetivo: Contribuir para uma melhoria na formação básica
em   Física de alunos de escolas do Vale do Aço. Ensinar a física de forma divertida
através da realização de experimentos, oficinas e debates com os alunos. Promover
metodologias e material didático diferenciados para o desenvolvimento de habilidades
cognitivas. Metodologia: Foram realizados fóruns de debates entre professores e
alunos para definição de habilidades e competências relacionadas à área da Física.
Oficinas de trabalho ocorreram para elaboração de experimentos, material didático e
metodologias significativas para o ensino/aprendizagem da física. As reuniões
acontecem nos laboratórios de Física do Unileste. Foram realizados 10 encontros com
os alunos de 2 a 11 anos da Escola Educação Criativa para realização de aulas práticas.
Para o segundo semestre, serão realizados encontros com os alunos da Escola
Municipal Paulo Franklin. Resultados: Os fóruns e debates entre
professores/extensionistas têm sido satisfatórios, uma vez que foram efetuadas 10
oficinas intituladas Iniciação à Robótica com alunos da Escola Educação Criativa. As
10 oficinas a serem realizadas com alunos da 8° série da Escola Estadual Paulo
Franklin começarão em Agosto, as aulas acontecerão em laboratórios de Física do
Unileste. Visamos ter uma ótima interlocução com os nossos alunos a fim de ensinar a
Física de forma \\\\\\\'divertida\\\\\\\' e prática, e ainda incentivá-los a dar continuidade
aos estudos, para que os mesmos sejam inseridos de forma qualificada no mercado de
trabalho. Conclusão: Através de avaliações sistêmicas, sabe-se que os alunos do ensino
fundamental também apresentam dificuldades de aprendizagem em física, mas que
essa situação pode ser minimizada através de ações sociais voltadas para a formação
de habilidades cognitivas, tal como a confirmação de conceitos teóricos através de
experimentos.
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