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INTRODUÇÃO 

A partir da década de 80, a alfabetização científica foi considerada 

fundamental, para o desenvolvimento econômico e social colocando o ensino de 

ciências e estimulando as escolas a voltarem o no entendimento e aprendizado da 

natureza das ciências e do seu real papel no desenvolvimento da sociedade.  

A tríade envolvendo ciência, tecnologia e sociedade passa a ser ensinada de 

forma multidisciplinar centrada no aluno, valorizando as suas habilidades analíticas, 

comunicativas e de pesquisa, introduzindo assuntos de interesse da sua vida diária, 

onde o professor deve exercer o papel de facilitador.  É neste ponto que entra a 

ação do Biomédico um profissional a serviço da saúde e da ciência, pois segundo 

Chassot (2003) a ciência é uma ferramenta que deve ser utilizada por homens e 

mulheres na busca pelo desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de 

vida do ser humano, pois quanto maior for o seu poder intelectual maior é o seu bem 

estar. 

Carey (2000), diz que a maioria dos estudantes só estará alfabetizada 

cientificamente na segunda década da vida, quando já cursando o nível superior.   

Esta vertende do Biomédico somada ao aporte e suporte de uma 

Organização Educacional como a Anhanguera voltada para a pratica de ações 

sociais pode permitir uma melhor entendimento dos alunos da rede pública do 

ensino de ciências ao revitalizar o Laboratório do Colégio Raul Vidal e apresentando 

nas aulas práticas o que os alunos viram em sala. 

 

 

 



OBJETIVOS 

Revitalização do Laboratório de Ciências da Escola Raul Vidal. 

Transformar os alunos da graduação do curso de biomedicina do Centro 

Universitário Plínio Leite em facilitadores do ensino de ciências. 

Fomentar no alunado a constante busca pelo conhecimento técnico-científico 

e a sua preocupação com a sociedade. 

ABORDAGEM EXPERIMENTAL 

Na disciplina de  Ciências as aulas foram sobre soluto, solvente, solução 

misturas homogêneas e heterogêneas pH  e reações químicas. No Laboratório do 

Raul Vidal demos aula para as turmas de fundamental  

Todas feitas com experiências para que os alunos possam entender de um jeito 

mais simples foram experimentos como por exemplo : espuma colorida, fogo  verde, 

balão magico, entre outros.  
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