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DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO
Resumo
O projeto será realizado pelos docentes e discentes que fazem parte do GAT (Grupo de Astronomia do Trairi) e tem como objetivo desenvolver oficinas, cursos,
minicursos, e atividades práticas (como observações de astros). Todas essas atividades, após serem planejadas e elaboradas nos encontros do grupo, serão
levadas às escolas públicas de acordo com um calendário elaborado previamente. Através das atividades propostas o projeto busca incentivar estudantes das
escolas da região a se interessarem pela temática da astronomia. A maior parte dos materiais e equipamentos necessários para a execução do projeto já está
disponível no campus. Esse fato indica que o projeto é viável do ponto de vista financeiro. Espera-se que o projeto tenha impacto positivo nos estudantes que
participarão como monitores, através do aprofundamento dos estudos na área de astronomia e também nos estudantes que serão atingidos pelo projeto através
das ações nas escolas da região.
Justificativa
A astronomia geralmente desperta muito interesse e curiosidade nos estudantes que tem o primeiro contato com essa área. O Campus Santa Cruz dispõe de
uma estrutura muito boa para o desenvolvimento de estudos e atividades relacionadas com essa área. Além disso, a região do Trairi apresenta condições
climáticas favoráveis, em grande parte do ano, para a observações de céu. Unindo esses fatores à necessidade de ações da rede pública de ensino para elevar
os índices da educação na região, este projeto surge como uma possibilidade de atrair o interesse dos jovens estudantes da região para a ciência de uma forma
geral, contribuindo para melhorias na formação cidadã e acadêmica desses estudantes.
Fundamentação Teórica
A astronomia é uma ciência que envolve o conhecimento estudado em várias outras. Por esse motivo têm um enorme potencial para a interdisciplinaridade e
desenvolvimento de projetos. Além dessa característica especial, o estudo dos astros celestes, têm se mostrado bastante atrativo e motivador para alunos da
educação básica. Assim, surge outro potencial da astronomia: captar jovens para seguir o caminho do conhecimento das ciências naturais e até de outras áreas
do conhecimento. Do ponto de vista didático, um projeto envolvendo a astronomia proporciona momentos de aprendizagem ativa por parte dos estudantes que
são atingidos pelas atividades do projeto como oficinas, minicursos e observações. Ainda possibilita a construção de materiais didáticos e experimentos de baixo
custo que ficarão nas escolas onde houver atuação do projeto. Todas as possibilidades de ações e atividades do projeto demonstram que a existência de um
grupo voltado para estudar astronomia pode trazer inúmeros benefícios para todos aqueles que participam direta ou indiretamente de um projeto desse cunho.
De acordo com Langhi e Nardi (2014): Aprender Astronomia tem levado o habitante pensante do planeta Terra a reestruturações mentais que superam o
intelectualismo e o conhecimento por ele mesmo, pois a compreensão das dimensões do universo em que vivemos proporciona o desenvolvimento de aspectos
exclusivos da mente humana, tais como fascínio, admiração, curiosidade, contemplação, motivação. (LANGHI E NARDI 2014). Assim, acredita-se que a
astronomia é uma boa alternativa para atrair jovens estudantes a ingressar no estudo das ciências naturais e além disso no mundo do conhecimento.
Objetivo Geral
Levar para as escolas da região do Trairi conhecimento sobre astronomia através de oficinas, minicursos, atividades práticas experimentais, produção de
material didático e experimentos de baixo custo e observações astronômicas, proporcionando a aproximação dos estudantes de vários níveis de ensino com a
ciência em geral e especificamente com a astronomia.
Metas
1 - Formação da Equipe de docentes e discentes membros do projeto.
2 - Planejar as oficinas.
3 - Elaborar as oficinas
4 - Executar as oficinas nas escolas.
5 - Apresentar os resultados finais do projeto.
Metodologia da Execução do Projeto
O projeto será iniciado com a definição de um calendário com diversas atividades. Inicialmente serão planejadas, internamente, as atividades de estudos,
planejamento e elaboração de minicursos, oficinas, atividades e observações a serem realizadas com estudantes das escolas da região. Após a definição do
calendário serão definidos os subgrupos de ações específicas, como, coleta e compra de materiais, divulgação, montagem de equipamentos, coleta e
compilação de dados. Todos os subgrupos terão coordenadores e estes devem apresentar relatório de suas ações ao coordenador geral do projeto de acordo
com o calendário citado anteriormente. Após a fase inicial de planejamento se iniciarão as atividades externas nas escolas e mensalmente o planejamento será
revisado para diagnosticar se é necessária alguma alteração. Após a execução de todas as ações planejadas nas escolas serão produzidos trabalhos que
devem ser apresentados em eventos como a EXPOTEC e a SECITEX, além de eventos externos.
Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados
Espera-se que as ações produzam uma aproximação dos estudantes que participarão diretamente do projeto com a área de astronomia, tornando-os
multiplicadores do conhecimento nessa área, bem como despertar o interesse de estudantes das escolas participantes do projeto pelo conhecimento voltado
para astronomia, aproximando-os, também da ciência de uma forma geral. Pretende-se disseminar os resultados obtidos através da submissão/apresentação de
trabalhos em eventos no formato de banners, comunicação oral ou artigos que mostrem a eficácia da astronomia como uma porta de entrada de estudantes no
mundo da ciência.
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