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Objetivo Geral 

Apresentar algumas atividades 
desenvolvidas no IFUSP na última 
década buscando destacar alguns de 
seus pressupostos educacionais.  



Perspectivas Educacionais 

O A construção de um saber científico deve 
estar associada a uma dimensão de aquisição 
de conhecimentos pautados em saberes 
agregados a reflexões humanísticas. Isso 
reflete um entendimento de que a cultura não 
pode estar apartada da aprendizagem em 
ciências, reconhecendo-a como instrumento 
de reflexão e aproximação com os problemas 
que cercam a sociedade e que dá sentido ao 
conjunto de questões que cerceiam a 
existência da humanidade.  
 



Primeiros Trabalhos 

O Visitas ao Acelerador 
Pelletron (2007) 
 



O Masterclasses 

O Desde 2012 



Trabalho Atual 

O Produção de uma 
Sequência Didática 
 



Breve Resultados 

O A aproximação universidade e cientistas: 

O evento me possibilitou o conhecimento e o contato 
com cientistas e faculdade, além de deixar mais 

ansioso pelo aprendizado de física. (A 15) 

O que mais gostei do evento foi a presença de 
cientistas do CERN (...) além de ter aprendido 

muito mais sobre partículas, um tema que não é 
muito discutido nas aulas. (A 24)  

 



Breves Resultados 

O Desmistificação do imaginário social: 

Foi uma grande oportunidade ter participado 
deste evento. Conhecer e ter a oportunidade de 

conversar com cientistas foi uma grande 
realização. (A 8) 

Tive a oportunidade de conhecer novas 
experiências, de conversar com cientistas e 

entender como funcionam as partículas. (A 1) 

 

 



Considerações Finais 

O Perspectiva cultural: 

O a possibilidade de acesso ao lugar das 
práticas científicas pode aproximar 
cientistas e alunos da escola básica para 
uma educação que supere as 
percepções tradicionais de aquisição 
dos saberes para novas práticas 
culturais sobre a ciência. 
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