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APRESENTAÇÃO 

 

O uso desse tipo de espaço extra escolar/não formal é de suma importância para o 

processo de educação cientifica e na construção de sujeitos críticos e participativos. A 

possibilidade de aliar o conteúdo da escola e as atividades práticas do espaço de Ciência, 

além de criar um ambiente prazeroso para a aprendizagem quando os conceitos são 

apresentados de maneira prática, desperta a curiosidade, criatividade, e à reflexão para a 

problematização para as problemáticas da sociedade, principalmente para a questão 

ambiental, saúde, ciências e tecnologia. Os espaços de Ciências também possibilitam o 

desenvolvimento de outras formas de conhecimentos e linguagens, tornando-se 

responsável por uma nova e diferente percepção e olhar.  

Portanto, é necessário que a escola busque cada vez mais estabelecer vínculos e 

parcerias com instituições de espaços não formais com o objetivo de desenvolver de 

maneira conjunta propostas educacionais de interesse compartilhado, principalmente 

aquelas relacionadas com o currículo escolar e o desenvolvimento do exercício de 

cidadania. Essa integração de espaços escolar com espaços não formais, pode influenciar 

na melhoria da aprendizagem, pois a interação dos estudantes e professores com novas 

experiências e saberes favorecem o processo cognitivo dos estudantes, principalmente 

quando esses espaços abordam temas e assuntos relacionados ao cotidiano e ao contexto 

científico educacional apropriados nas escolas.  

 O Guia de Visitação tem como objetivo propor ao professor do ensino 

fundamental e médio uma reflexão sobre a relação museu-escola, na qual vem se 

desenvolvendo a cada dia. O guia busca também apontar caminhos necessários para que 

as atividades docentes ocorram de forma integrada e complementar, no sentido de 

possibilitar o educando a construir o conhecimento conjuntamente com os conhecimentos 

adquiridos previamente no seu dia a dia e também na escola.  

No que se refere ao professor, ao agendar uma visita com seus estudantes é 

importante planejar as atividades que viabilizem o início e o desfecho da atividade no 

próprio espaço escolar. Ou seja, a atividade precisa ser planejada e contar com objetivos 

bem definidos de maneira a atender as necessidades didático-pedagógicas do espaço não 

formal escolhido e serem, posteriormente, aproveitadas no espaço formal escolar.  

Alerta-se neste guia que não basta retirar os estudantes de salas de aulas para 

reproduzir em espaços não formais as mesmas atividades que são realizadas na escola. 
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  UM POUCO DA HISTÓRIA DA CIDADE E DO   

ESPAÇO DA CIÊNCIA DE PARACAMBI 

 

A cidade de Paracambi iniciou sua história como cidade, na sua emancipação nos 

anos de 1960. Foi através da Lei sancionada de n.º 4.426, de 8 de agosto de 1960, que 

Paracambi tornou-se um município fluminense. A sua criação aconteceu após a fusão de 

dois distritos divididos pelos Rio dos Macacos, foram eles: o 3º de Itaguaí (Paracamby) e 

o 7º de Vassouras (Tairetá). Com essa fusão, predominou o nome de Paracamby. O termo 

Paracambi vem do Tupi-Guarani, significa “macaco pequeno”, referência a presença de 

grande incidência de primatas nessa região.  

Atualmente o município de Paracambi ocupa uma área de 191 km2 e conta com 

uma população de 50.000 habitantes. O crescimento e desenvolvimento da cidade de 

Paracambi teve seu início em 1861, com a inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro 

II. Após a construção dessa ferrovia, a cidade começou a receber novos investimentos e 

sua população começou a crescer significativamente. Paracambi ficou conhecida por 

apresentar uma grande fábrica de tecidos e algodão, inaugurada em setembro de 1871. A 

fábrica recebeu o nome de Companhia Têxtil Brasil Industrial, sua importância era tão 

grande que o próprio imperador fez a gentileza de visita-la. Hoje a fábrica é conhecida 

como “fábrica do conhecimento” pois abriga em seu espaço seis instituições de ensino: a 

Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (Faetec); o Instituto 

Superior Tecnológico de Paracambi (IST); o Instituto Federal do Rio de Janeiro – campus 

Paracambi (IFRJ); o Centro de Educação a Distância do Rio de Janeiro (CEDERJ); o 

núcleo da Escola de Música Villa-Lobos e o espaço de Ciências, além de outros espaços 

culturais. 

A implementação do espaço da Ciência de Paracambi só foi possível a partir do 

programa de interiorização da Ciência realizada pelo governo do Rio de Janeiro no ano 

de 2002. O programa conta com a participação da Fundação Centro de Educação a 

Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ). Além desse espaço, outros dois 

espaços de Ciências foram criados pelo programa de interiorização, o espaço de Ciências 

de Três Rios e o de São João da Barra. O espaço é vinculado ao núcleo de divulgação 

científica do CECIERJ. Segundo o Guia de Centros e Museus de Ciência do Brasil 

(BRASIL, 2015), o Espaço da Ciência Paracambi integra um grupo de 268 centros e 

museus de Ciências do Brasil. 

A área ocupada pelo complexo foi adquirida no ano de 2001, apenas em 2002 o 

espaço foi criado, suas instalações são administrada pela Prefeitura de Paracambi, através 

da Secretaria de Educação e Esporte. Suas atribuições e contribuições, constam no 

capítulo IV do Plano Municipal de Educação de Paracambi, Lei Municipal 

nº1.1169/2015, como parte de Projetos e Programas da Secretaria Municipal de Educação 

e Esportes. Atualmente o espaço vem desempenhando um papel fundamental no processo 

pedagógico dos profissionais de educação, principalmente aos professores da rede 

municipal, estadual e particulares.  
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 A RELAÇÃO ENTRE ESCOLA-ESPAÇO NÃO FORMAL 

 

Nos dias atuais os espaços educativos se ampliaram e não há mais como pensar 

que a educação formal seja apenas o espaço a realizar o processo educacional. Os 

elementos oferecidos pela escola e as salas de aulas tradicionais já não são suficientes 

para formar um sujeito de posição social, pensante, crítico, participativo e transformador.  

A idéia da importância da relação entre os espaços de educação formal e não 

formal (museus e centros de ciências) é descrita por Chagas (1993), a visitação de museus 

representa uma experiência inesquecível para o visitante, lá eles vivenciam a realidade de 

forma interativa e reflexiva, bem diferente do contexto formal, onde o conhecimento é 

dialogado no campo da abstração quase sempre. Nessa perspectiva, os estudantes ao 

vivenciarem tal experiência, podem estabelecer uma relação direta com o conhecimento 

apropriado na escola (teórico). 

Sendo assim, a escola deve buscar e garantir maneiras de dialogar 

pedagogicamente com esses diferentes espaços de educação, como o não formal e o 

informal. 

As experiências com os objetos interativos que envolvem a aprendizagem dos 

estudantes, nos mostra quanto é motivante a vivência nesses espaços, por essa e outras 

características é que cada vez mais os professores recorrem aos espaços não formais 

institucionalizados, que contam com infraestrutura e organização didático-pedagógica. 

Sendo assim, a escolha criteriosa destes espaços é fundamental para um melhor 

aproveitamento da visitação ou da aula extraclasse. 

 Para Moreira (2004), o ensino de Ciências deve ocorrer de maneira ampla e para 

isso deve ser realizado de forma diferente do modelo reducionista de treinamento 

científico. Nessa perspectiva, o sujeito deve se apropriar do conhecimento de maneira a 

significar a Ciência com o mundo de forma científica, estabelecendo relações com seu 

contexto social, político, cultural, econômico e ambiental. Assim, é de suma importância 

que as parcerias contemplem tanto os aspectos do currículo formal, os saberes construídos 

fora da escola (ambientes informais) quanto os saberes promovidos nos espaços não 

formais, sem que ambos possam influenciar em suas essências. 

Cascais e Terán (2013) nos apresentam como é importante para escola estabelecer 

uma relação pedagógica com os espaços de educação não formal e que priorize os 

aspectos ligados ao ensino e a aprendizagem. Para isso, é imprescindível que ambos os 

espaços compartilhem suas informações pedagógicas no desejo de integrar e 

complementar os saberes difundidos na escola e nos espaços não formais. Hoje, as 

pessoas e os estudantes estão obtendo informações fora da escola através da rede de 

informações fornecidas pela internet. Portanto, as informações obtidas fora da escola nos 

espaços informais e levadas pelos estudantes para dentro da escola, também devem ser 

consideradas na aula.  
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 LABORATÓRIO E SALA DE CINEMA 

  

 O laboratório de biologia e química ocupa uma pequena instalação na parte 

superior do Espaço da Ciência de Paracambi.  O espaço conta com um conjunto de 

materiais básicos, é equipado com microscópios óticos, lâminas preparadas com amostras 

biológicas, materiais diversos para auxiliar o preparo de outras amostras, vidrarias e 

reagentes químicos. Esses materiais, possibilitam que o professor e seus alunos 

desenvolvam aulas práticas relacionadas ao contexto da microscopia e o da química.  

 Para a utilização do laboratório são necessárias recomendações importantes. O 

professor durante toda a visita, deverá sempre organizar seus alunos para tornar o espaço 

seguro e produtivo. Propomos que divida seu grupo de acordo com o número de amostras 

e materiais a serem manuseados e visualizados. É preciso respeitar totalmente o protocolo 

de segurança ao utilizar substâncias ou materiais de alta periculosidade, além disso, 

estabelecer junto aos seus alunos, previamente informações básicas para o uso do 

laboratório. 

 O espaço é destinado a realização de aulas práticas, experimentação e 

demonstrações de fenômenos, visualização de reações químicas e a apresentação de 

conceitos científicos.  

 Para que as atividades se tornem mais produtivas, é essencial que o professor visite 

antes o laboratório, assim poderá identificar, escolher e separar os materiais que irão 

compor sua prática. Caso haja necessidade do uso de outros componentes o mesmo terá 

tempo para resolver. O espaço poderá ou não ter pessoal para auxiliar e desenvolver a 

atividade. 

A sala de cinema ocorre no espaço multimídia, um tipo de auditório, onde são 

realizados workshops, minicursos, palestras e reuniões. Por ser composto por materiais 

de áudio, vídeo, internet e informática, o espaço tem multifuncionalidades e pode ser 

explorado de formas bem diferentes pelo professor. Para a sua utilização, é muito 

importante a verificação do funcionamento dos aparelhos e a disponibilidade do espaço. 

O espaço comporta aproximadamente 30 pessoas e conta com cadeiras confortáveis e 

ambiente climatizado.  

 É nesse espaço que são realizadas a sessões do Cineclube CEDERJ. A cada mês 

são selecionados filmes com temas propícios a reflexão da ciência, arte e cultura. Para 

participar basta apenas fazer sua reserva no próprio espaço, o projeto conta com a entrada 

gratuita e vagas limitadas. 
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 ACERVO: EXPERIMENTOS DE DIVULGAÇÃO E  

POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 

  

 

 Os experimentos de divulgação e popularização da Ciência estão organizados e 

dispostos na instalação de maior dimensão. Juntos compõem um acervo permanente, no 

qual os visitantes podem interagir com cada um deles. Nesse momento, o acervo conta 

com aproximadamente 40 experimentos científicos, a maioria deles são relacionados a 

física.  

 A apresentação do acervo é realizada por um monitor, sua função é recepcionar o 

grupo, apresentar os protocolos de visitação, apresentar as instalações e posteriormente a 

apresentação do acervo. O monitor irá demostrar o funcionamento e mediar o 

conhecimento científico inerente a cada experimento. Para a visitação é importante 

algumas sugestões ao professor: é essencial que o professor visite antes o acervo para a 

escolha dos experimentos mais adequados ao contexto curricular dos seus alunos; 

sugerimos que apresente aos alunos o objetivo da visita; que o professor participe 

ativamente durante as explicações feitas pelo monitor, promovendo sempre sua dinâmica 

e que prepare seus alunos em relação ao comportamento e atitudes que possam desviar o 

objetivo da proposta. 

 Como forma de contribuição para a elaboração do planejamento da atividade 

extraclasse, apresentamos algumas sugestões de conteúdo/temas que podem ser 

abordados de acordo com os experimentos, assim poderão selecionar melhor os 

experimentos a serem visitados. Assim, organizamos os conteúdos nos quadros a seguir 

relacionados com seus respectivos anos. 
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 EXPERIMENTO A- BICICLETA USINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXPERIMENTO B- PAINEL SOLAR 

 

 

 

. 

 

 

 

OBJETIVO: demostrar a geração da eletricidade através 

de um sistema que transforma a energia mecânica em 

elétrica, a partir do pedalar de uma bicicleta. 

CONTEÚDOS/TEMAS  

6o ANO 7o ANO 8o ANO 9o ANO 

Fonte alternativa 

de energia e 

suas 

transformações 

Como os seres 

vivos produzem 

e transformam 

sua energia 

A energia e o 

corpo humano: 

suas  

Transformações 

Energia e suas 

transformações 

Transferência de 

energia na 

cadeia alimentar 

Metabolismo, 

respiração e 

locomoção 

Metabolismo e 

respiração. 

Motores e 

transformadores 

Produção e 

consumo de 

energia 

Energia e suas 

transformações 

A atividade 

física e o gasto 

calórico 

Eletricidade  e 

Eletromagnetismo 

Fontes de Energia do planeta terra e universo 

Fotossíntese e Respiração 

CONTEÚDOS/TEMAS 

6o ANO 7o ANO 8o ANO 9o ANO 

Fotossíntese 

A influência do sol 

na adaptação e 

distribuição dos 

seres vivos no 

planeta Terra. 

O sol e a 

produção de 

vitaminas e o 

desenvolvimentos 

do esqueleto 

Energia 

Cadeia 

alimentar 

Transformação de 

Enegia 

Transferência de 

Energia  
Bateria 

Importância 

do sol para o 

planeta terra 

e seres vivos 

Fonte alternativa de 

energia 

A radiação solar e 

a saúde dos seres 

humanos 

Eletricidade 

Como podemos utilizar essa tecnologia? 

Quais as vantagens e as desvantagens do uso dessa tecnologia? 

OBJETIVO: apresentar a geração da eletricidade a 

partir do sistema de placas solares. 
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EXPERIMENTO C- CASA DE CONSUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTO D-INDUÇÃO MAGNÉTICA 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS/TEMAS 

6o ANO 7o ANO 8o ANO 9o ANO 

Uso responsável dos recursos naturais. 

Consumo consciente da energia elétrica 

Mudança de hábitos 

Quais os aparelhos domésticos que mais consomem energias? 

De onde vem essa energia Elétrica? 

Como é distribuída a energia elétrica de sua cidade? 

OBJETIVO: apresentar o consumo da 

eletricidade dos componentes domésticos, a 

partir da análise de um modelo de mini casa. 

OBJETIVO: apresentar as propriedades 

magnéticas através de um modelo de indução 

magnética 

CONTEÚDOS/TEMAS 

6oANO 7o ANO 8o ANO 9o ANO 

Pólos 

magnéticos 

da terra e a 

descoberta 

da bússola. 

Biolocalização: 

eletrosensores 

Uso dos materiais 

magnéticos e a 

saúde dos seres 

humanos 

Eletromagnetismo 

 

O uso da tecnologia magnética para a localização 

geográfica. 

Materiais com 

propriedades 

magnéticas   

Como podemos utilizar essa tecnologia em nossas casas? 

Como podemos utilizar essa tecnologia para melhorar a qualidade de 

vida da população.  
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  SUGESTÕES PARA UMA VISITA MAIS PRODUTIVA 

NO ESPAÇO DE CIÊNCIA PARACABI 

 

 Antes da visita entre em contato com o espaço para saber de que forma sua visita 

pode ser planejada; 

 

 Conheça o espaço e os objetos educacionais disponíveis e quais conceitos podem 

ser trabalhados; 

 

 Informe aos estudantes sobre as normas estabelecidas pelo o espaço, como não 

ingerir alimentos, bebidas durante a apresentação e dinâmicas realizadas ao longo 

das exposições. Importante avisar sobre ter cuidado ao manusear os objetos 

educacionais para não danifica-los e também para não se machucarem; 

 

 Informe aos estudantes sobre o objetivo da visita. Busque sempre organizar seu 

grupo, deixando-os focados, isso vai motivá-los a questionamentos, curiosidades e 

outras experiências marcantes;  

 

 O tempo médio de visita ao espaço de Ciências de Paracambi é de aproximadamente 

1 hora, sendo assim reserve ao menos esse tempo para permanecer no espaço 

acompanhando os estudantes e contribuindo nas atividades realizadas pelos 

guias/monitores durante todo o tempo; 

 

 Durante a visitação o professor deve acompanhar seus estudantes e   estimulá-los a 

uma reflexão sobre os temas/conceitos abordados no acervo do espaço. Isso pode 

garantir o objetivo da visita. 

 

 Evite utilizar recursos de avaliação tradicionais ao longo da visita, pois os 

estudantes podem deixar de desfrutar da boa experiência oferecida pelo espaço. Sua 

avaliação deve ser na observação de como os estudantes estão interagindo entre si 

e com os objetos educacionais e se ocorre interesse e construção de conhecimento 

científico proposto pelo espaço. 
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