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Resumo:

O presente estudo aponta o ensino por investigação na área de ciências como uma estratégia que viabiliza a
Alfabetização Científica, porém essa metodologia não é posta em prática pelo fato dos docentes terem pouco
conhecimento destas estratégias. Esta afirmação se dá em virtude dos cursos de formação inicial pouco explorarem
essas metodologias,e,além disso,durante o desenvolvimento da profissão poucas são as formações voltadas a
atividades práticas.Para tanto,o objetivo deste estudo é observar como os acadêmicos do curso de Pedagogia de uma
Faculdade privada do Município de Arapiraca-AL,reagiram diante das situações-problemas colocadas.A metodologia
abordada foi de natureza qualitativa,tipo pesquisa experimental a partir da experiência de uma oficina,na qual o
problema proposto foi relacionado ao conhecimento físico: o problema do barquinho.Os resultados apontaram que os
licenciandos sentem dificuldades no que se refere a conteúdos voltados ao conhecimento físico e esses momentos
são importantes no intuito de enriquecer o leque de conhecimentos,além de aperfeiçoar estes saberes na prática em
sala,pois se faz necessário que desde a graduação possam buscar metodologias que estimule os alunos a uma
aprendizagem de maneira prazerosa,e isto só acontecerá se tivermos professores aptos ao desenvolvimento de
estratégias diversificadas,além de transformar a sala-de-aula em verdadeiros laboratórios de ciências.

Palavras-chave: Formação de professores. Experimentação.Ensino de ciências

Abstract:

The present study points to teaching by research in the area of &8203;&8203;sciences as a strategy that enables the
Scientific Literacy, but this methodology is not put into practice by the fact that the teachers have little knowledge of
these strategies. This assertion is due to the fact that the initial training courses do not exploit these methodologies,
and, in addition, during the development of the profession, there are few formations focused on practical activities.
Therefore, the objective of this study is to observe how the Pedagogy of a private school in the Municipality of
Arapiraca-AL, reacted to the situation-problems posed. The methodology was qualitative, experimental research type
from the experience of a workshop, in which the proposed problem was related to physical knowledge: The problem of
the boat. The results pointed out that the graduates feel difficulties regarding contents aimed at the physical knowledge
and these moments are important in order to enrich the range of knowledge besides improving these knowledge in the
practice in the room, as it becomes necessary From the undergraduate level can seek methodologies that encourage
students to And this will only happen if we have teachers capable of developing diversified strategies, as well as
transforming the classroom into true science labs.

Keywords: Teacher training. Experimentation.
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INTRODUÇÃO

São decorrentes as transformações vivenciadas no contexto atual, em virtude das mudanças tecnológicas e
cientificas, o que exige do professor um olhar mais aguçado para a sala de aula, porém percebemos que os
professores das séries iniciais necessitam de momentos de formação,visto que,possuem uma metodologia
direcionada a reprodução do livro didático o que na maioria das vezes desmotiva os alunos.

Nessa perspectiva o que podemos observar são professores que necessitam de uma sólida formação na área de
ciências, pois é perceptível,que a formação inicial não dar o suporte necessário a estes, visto que,os professores dos
anos inicias possuem uma formação generalista nos cursos de Pedagogia apresentando certa defasagem na área de
Ciências Naturais,ou seja,a disciplina metodologia do ensino de ciências deve oferecer ao estudante um suporte
necessário para desenvolver práticas investigativas em sala-de-aula.

Assim, a formação continuada de professores deve ser um ponto importante para as aulas de Ciências, porém estas
formações devem contemplar as reais necessidades dos professores com conteúdos e metodologias apropriadas,
pois a atividade de um docente vai muito além do ato de ministrar aulas como explicita,Carvalho e Gil-Pérez, (2011):

A atividade de uma professora ou um professor vai muito além, como vemos, no ato de
ministrar aulas. Pensamos apenas que a elaboração dos programas das atividades que os
alunos deverão realizar exige um trabalho coletivo de inovação e pesquisa,sem
comparação com o que habitualmente se entende por “preparar uma aula”.(2011,p.51)

Dessa forma, os autores esclarecem que a prática docente deve ser sólida para que o professor possa ir além das
metodologias tradicionais e busque a realização de um trabalho que estimule o aluno a pesquisar e desenvolver um
espírito investigativo. Sendo assim, a formação continuada de professores é um ponto importante para um repensar
da prática.

ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: BUSCANDO ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS

Desde o século XX, a educação vem empreendendo esforços no sentido de melhorar as metodologias de ensino.
Visto que, por muito tempo o ensino era meramente expositivo e os alunos simplesmente repetiam o que o professor
repassava, ou seja, o ensino de Ciências era restrito a decorar nomes de cientistas em sua grande maioria, por isso a
importância de expor estas metodologias para os estudantes desde a formação inicial.

Sendo assim,estratégia de ensino de Ciências por investigação de acordo com Carvalho et al(2009), é uma proposta
em que o professor desempenha papel essencial,pois não é fácil nas primeiras séries do ensino fundamental,criar
condições para que os alunos construam o conhecimento físico,assim não é fácil alfabetizá-los ou ensinar-lhes
matemática.Na verdade,ensinar não é fácil.(2009,p.28)

Esta metodologia de ensino está fundamentada nas propostas de Piaget, na qual ele inicia do conhecimento científico
na busca da compreensão de sua epistemologia,ou seja,ao realizar entrevistas com crianças e
adolescentes,principalmente aqueles em idade escolar semelhantes e conteúdos próximos ao currículo das Ciências o
teórico desvenda conhecimentos úteis que poderiam orientar os professores para o planejamento de suas
aulas.Carvalho et al (2013,p.02), esclarece que “Um dos pontos que podemos salientar e que se torna claro nas
entrevistas piagetianas,é a importância de um problema para o início da construção do conhecimento”.

É com esse intento que a metodologia de proposição de um problema desmistifica o papel do professor que antes era
detentor do conhecimento, mas na medida em queeste expõe o problema cria condições para que o aluno possa
construir o seu conhecimento, pois na tentativa de tentar resolvê-lo as hipóteses serão construídas.

Nessa perspectiva, Carvalho (2013, p.02), “ao propor o problema o professor passa a tarefa de raciocinar para o aluno
e sua ação não é mais a de expor, mas de orientar e encaminhar as reflexões dos estudantes na construção do novo
conhecimento”.
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Carvalho et al (2009), ao atentar para o ensino na perspectiva construtivista coloca o professor como mediador
principal do processo de construção de conhecimento. A esse respeito a autora expõe:

No ensino construtivista, existem alguns aspectos relacionados ao papel do professor em
sala de aula bastante diferentes ou até mesmo opostos aos do ensino tradicional. Essa
diferença corresponde a uma ampliação da interpretação do que sejam conteúdos
escolares. Por isso é importante discutirmos alguns pontos que dizem respeito ao modo
como o professor cria um ambiente propício ao desenvolvimento cognitivo da
criança.(1997,p.28)

O que se visualiza com esta assertiva é que o professor dentro de sua sala de aula deve propiciar um ambiente em
que o aluno possa expor suas concepções e que este enquanto provedor do conhecimento, possa favorecer um
ensino mais dinâmico e aberto adiálogos, pois a partir do momento que o aluno busca esse conhecimento a
aprendizagem de fato acontece.

Sendo assim, antes de adentrarmos na metodologia proposta por Carvalho(2013), é importante apresentarmos de
forma breve a origem deste ensino antes denominado ensino por redescoberta. De acordo, com Campos e Nigro
(1999) o ensino por redescoberta começou a partir da década de 60, diante do crescente avanço tecnológico e
conceitual das Ciências e com isso, tornou-se tendência considerar o ensino do método pela qual ocorre a construção
do conhecimento científico sendo mais importante que o ensino de certos conceitos.

Essa prática de ensino segundo Campos e Nigro (1999) revelou-se muito equivocada e teve o mérito de romper com a
tradição do ensino de Ciências por transmissão-recepção, pois esta nova maneira de ensinar tentou aproximar mais
os alunos da atividade científica e da própria história das ciências, ou seja, os alunos tiveram a oportunidade de
vivenciarem mais de perto o método científico e acreditava-se que isso só era possível por meio de observações,
experimentos e generalizações feitas por alguns Cientistas do passado.

Mas,se de fato quisermos atender aos propósitos que o trabalho científico nos coloca,teremos que buscar
metodologias que desafie os alunos e de que de fato tornarão a aprendizagem das Ciências mais proveitosa. É por
essa razão que a pesquisa em tela comunga com uma metodologia mais aproximada da realidade do aluno e traz
Sequências de Ensino Investigativas para aprofundar mais o conteúdo que se quer propor.

A proposição de Sequências de Ensino Investigativas (SEIS), ou seja, o planejamento de aulas abrangendo um

determinado conteúdo tem como objetivo: proporcionar ao aluno conhecimentos prévios para ensinar os novos, têm
ideias próprias e poderdiscuti-las. O que se espera é a passagem do conhecimento espontâneo ao científico. Sendo
assim, para o desenvolvimento de uma SEI se faz necessário alguns pontos principais,como expõe (CARVALHO,
2013, p.09):

[...] na maioria das vezes a SEI inicia-se por um problema,experimental ou
teórico,contextualizado, que introduz os alunos no tópico desejado e reforça condições
para que pensem e trabalhem com as variáveis relevantes do fenômeno científico central
do conteúdo programático.É preciso após a resolução do problema,uma atividade de
sistematização do conhecimento construído pelos alunos.Essa sistematização é a pratica
da preferência por meio da leitura de um texto escrito quando os alunos podem novamente
discutir,comparando o que fizeram e o que pensaram ao resolver o problema,com o
relatado no texto.Uma terceira atividade importante é a que promove a contextualização do
conhecimento do dia a dia dos alunos,pois,nessemomento,eles podem sentir a importância
da aplicação do conhecimento construído do ponto de vistasocial. Essa atividade também
pode ser organizada para o aprofundamento do conhecimento levando os alunos asaber
mais sobre o assunto.

O planejamento de Sequências de Ensino Investigativas - SEIS na perspectiva de (CARVALHO,2013) dará ao aluno a

oportunidade de não somente observar o fenômeno- papel contemplativo mas também poder explorá-lo seguindo as
etapas – papel manipulativo.Sendoassim,o que se almeja de acordo com essa proposta de Ensino é que os
alunos,além de observarem e manipularem,possamexplorar,questionar,testar suas hipóteses,interagir e sistematizar
as ideias apresentadas.São nesses momentos que acontece a passagem da ação manipulativa para a ação
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intelectual,visto que é durante esse processo que o aluno começa a organizar suas ideias e estruturar o pensamento
na tentativa de aproximar do conhecimentocientífico.

Nessa direção,(Carvalho,2013) alega existir vários tipos de problemas para a organização de uma SEI,sendo o mais
comum aquele que envolve alunos que é o problema experimental na qual ele participa da investigação. Porém
quando há experiências que envolveelementos perigosos a manipulação deve ser feita somente pelo professor e o
problema torna-se uma demonstração investigativa e por fim, a proposição do problema pode ser com base em outros
meios como: figuras de jornal, revistas,ou ideias que os alunos já têm certoconhecimento, todos esses meios podem
estar ligados a problemas não experimentais.

Desse modo, o professor tem que ter em mente que o problema não deve ser uma questão aleatória,pois é algo que
exige planejamento,observando aspectos atrelados a sua cultura e que provoque no aluno a procura e a solução do
desafio colocado pelo professor.Paratanto,se faz necessário o planejamento das interações didáticas entre alunos e
professores. A esse respeito Carvalho (2013), explica as ações desta metodologia em etapas.

A primeira etapa é a distribuição do material de pesquisa e a proposição do problema pelo professor. É neste
momento que o professor irá distribuir o material em pequenos grupos e confere se todos entenderam o problema a
ser resolvido.Neste momento o professor deve ter o cuidado de não entregar a resposta ao aluno,pois o intuito é fazer
com que ele possa construir suas próprias concepções,ouseja,o professor deve criar a oportunidade para o aluno
pensar.

Nesta perspectiva, Libâneo (2013, p.114) faz uma abordagem sobre o desenvolvimento intelectual do aluno e o papel
do professor perante esta situação e acrescenta que “não é muito comum os professores terem o hábito de levar os
alunos a pensarem sobre o que estão aprendendo”.O autor ressalta que quando a criança tem uma curiosidade o
professor em vez de ajudá-la a refletir na maioria das vezes traz a resposta pronta ou simplesmente ignora o
problema.

Outra etapa importante,é a resolução do problema. Nesta etapa o que se pretende não é ensinar o conceito em si,
mas sim e a manipulação do material na perspectiva de oferecer condições para que os alunos possam levantar
hipóteses e testá-las na prática. Se estes testes derem certo os alunos terão aoportunidade de comprovar na prática
estes conhecimentos. Mas, o professor deve estar ciente que nem sempre o problema proposto poderá dá certo e
caso isto aconteça o aluno terá o discernimento de separar as variáveis que interferem nesta resoluçãodaquelas que
não interferem e isso só será possível a partir do erro.

Etapa da sistematização dos conhecimentos elaborados nos gruposse dáa partir do momento que os alunos já
concluíram o problema proposto,com isso o professor deve recolher o problema experimental e verificar em círculo o
que o grande grupo tem a expor a respeito das experiências vivenciadas na investigação.Vale salientar que essa
etapa é de suma importância,pois serão muitas as argumentações e a construção do conhecimento acontecerá
coletivamente.Sendo assim,o professor, enquanto protagonista desse momento deve instigá-los com as seguintes
perguntas: Como vocês conseguiram resolver o problema Por que vocês acham que deu certoComo vocês explicam o
porquê de ter dado certo Estas perguntas chaves levam o aluno a desenvolver suas hipóteses científicas,
estimulando-os a construir os seus próprios conceitos.

A esse respeito, Carvalho (2013, p.05) menciona que “o professor deve ser um elaborador de questões que orientarão
seus alunos potencializando a construção de novos conhecimentos.” As aulasem grupo abordadas por Carvalho
prioriza o conceito de Zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky e acrescenta que:

Com o conceito de Zona de desenvolvimento proximal podemos entender o porquê os
alunos se sentem bem nesta atividade: estando todos dentro da mesma Zona de
desenvolvimento real é muito mais fácil o entendimento entre eles, às vezes mais fácil
mesmo do que entender o professor. Além disso,como mostra o conceito,os alunos têm
condições de se desenvolver potencialmente em termos de conhecimentos e habilidades
com a orientação de seus colegas.(2013,p.05)

E por fim, a última etapa a sistematização individual do conhecimento que é o momento de escrever e desenhar,
também de suma importância na medida em que todos devem ter o seu momento individual de aprendizagem, pois
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como eles já resolveram o problema em grupo e puderam expor as suas concepções na etapa anterior o professor
agora solicitaque eles escrevam e desenhem. Percebe-se que essa atividade proporcionará ao aluno uma estreita
relação com a escrita, na qual o professor terá a oportunidade de avaliar melhor cada aluno e ver de fato as suas
concepções.

Com esse entendimento se faz necessário durante a realização de um trabalho investigativo o professor estabelecer o
papel de orientador científico das investigações. Assim Campos e Nigro (1997) estabelecem alguns pressupostos que
norteiam o trabalho do professor, tais como:

• Incentivar os alunos a formular hipóteses explicativas;
• Auxiliar na elaboração das hipóteses e dos experimentos para testá-las;
• Possibilitar a efetiva comprovação experimental das hipóteses dos alunos;
• Colaborar nas discussões, evitando que os alunos se desviem dos demais temas centrais;
• Propor atividades em que o aluno perceba claramente o que e por que vai fazer, e as relações com aquilo que

já tem feito. (1997, p.150)
Enfim, percebe-se que o professor é a peça fundamental do processo de aprendizagem e se este não estiver uma
formação sólida na área de ciências irá somente transmitir os conteúdos de forma mecânica sem contextualização
alguma com a prática.Assim,o próximo tópico abordará o desenvolvimento de uma oficina com alunos em processo de
formação inicial no sentido de contribuir para o desenvolvimento de estratégias enquanto futuros profissionais da
educação.

RELATOS DE UMA OFICINA COM ACADÊMICOS DE UMA FACULDADE PRIVADA DE ARAPIRACA-AL A
PARTIR DA METODOLOGIA DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO

O ensino por investigação é uma metodologia em que o aluno desempenha papel essencial para a construção do
conhecimento, porém o professor deve ser o mediador do processo de aprendizagem. Assim, realizamos uma oficina
durante um congresso acadêmico no intuito de fortalecer os conhecimentos dos estudantes de Pedagogia inerentes
aos conteúdos de Ciências naturais, na alegação de que as aulas de metodologia do ensino de ciências não oferece
aulas práticas,o que percebe-se são teorias sem nenhuma conexão com a realidade,o que interfere diretamente na
prática do professor em sala de aula.

As atividades investigativas no ensino de ciências devem ser desmistificadas, o que significa dizer que as salas de
aulas podem torna-se verdadeiros laboratórios de ciências. Balizados nesse pensamento Bizzo (2009, p.96),
esclarece que “As aulas de ciências podem ser desenvolvidas com atividades experimentais mais sem sofisticação de
laboratórios equipados [...]”,ou seja, o autor deixa claro que não precisa de muita coisa para que possamos tornar a
sala de aula um espaço investigativo, até por que nossas escolas não oferecem condições suficientes para as
atividades práticas tendo o professor que desenvolvê-las de acordo com a realidade apresentada.

Diante disso, a oficina realizada teve como público alvo, estudantes de pedagogia, a carga horária ofertada foi de 8
hrs.Sendo assim,realizamos duas atividades práticas, uma direcionada a afunda ou flutua E a outra o problema do
barquinho. Antes de começarmos tivemos uma roda de conversa com os estudantes na tentativa de colher alguns
conhecimentos que os mesmos tinham da metodologia, porém explicitaram não ter conhecimento da estratégia de
ensino por investigação e como a maioria eram alunos que estavam nos últimos períodos da Faculdade
argumentaram não ter tido nenhum contato com práticas de investigação e estudar a metodologia por investigação.

Desta forma, começamos os experimentos,o primeiro passo para o inicio das atividades,foi dividir em quatro
grupos,percebemos que esse foi uma momento de bastante interação entre eles,visto que,fizemos a experiência do
afunda ou flutua Para o desenvolvimento deste momento foi entregue para cada equipe uma folha para que eles
colocassem quais os objetos que fundavam ou flutuavam Foi um momento bastante rico,pois ficou evidente a
participação ativa dos mesmos,eram muitas as hipóteses levantadas,porém o intuito não era que eles se
aprofundasse na parte conceitual,mas pudesse perceber a idéia de densidade na prática,o que de fato as práticas de
investigação proporcionam.Outra atividade realizada foi a do barquinho,na qual utilizamos os seguintes materiais:

• Folha de papel alumínio;
• Arruelas;
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• Recipientes com água;

Para a realização do experimento, dividimos em quatro grupos e fizemos a distribuição do material, após esse
momento propomos o seguinte desafio:Como construir um barquinho onde vocês possam colocar o maior número de
arruelas sem afundar

Percebemos que houve muita descontração e atenção, os grupos tentaram o formato tradicional de barco e vários
tamanhos, porém sempre afundava. Assim,depois de algum tempo um grupo descobre que o que estava interferindo
era o formato,então confeccionaram uma balsa, e além disso a forma como estava distribuída as arruelas e sua
quantidade que estavam insuficientes,daí a equipe começa a colocar objetos(caneta,lápis,prego) dentro do barco e
conseguem chegar a resposta ao problema proposto.

É nessa dinâmica que pensamos em reduzir para dois grupos para que os outros grupos pudessem entender o
desafio, devido ao fato da quantidade de arruelas está insuficiente. Foi nesse momento que todos os estudantes
puderam entender o sentido da proposta levantada inicialmente.

Após estas interações, aplicamos um questionário para saber as impressões sobre o experimento realizado,as
perguntas fora as seguintes:

1-Vocês já ouviram falar sobre o ensino por investigação

2-Você acham importantes que nas aulas de ciências as crianças tenham contato com o conhecimento físico

3-Nas aulas de metodologia do ensino de ciências houve algum tipo de atividades experimentais

4- Vocês gostariam de ter mais encontros como estes

5-Qual a avaliação da oficina na opinião de vocês

Ao analisarmos os referidos questionamentos,obtivemos a percepção que poucos conheciam a metodologia
proposta,como afirma A1ao indagarmos se já ouviram falar sobre ensino por investigação:

A1:”sei que existe atividades experimentais,mas nunca foi abordada essa metodologia e essa oficina foi importante
para termos essa aproximação e podermos repassar para nossos alunos dos anos iniciais.”

Diante desta afirmação, notamos que os estudantes não tiveram nenhuma aproximação com essa metodologia e isso
é evidente no momento que as atividades são realizadas, pois todos afirmavam que durante toda vida estudantil não
tiveram uma aulas desta natureza,pois afirmavam não ter locais adequados,foi então que mostramos que os materiais
são de fácil acesso permitindo ao professor proporcionar um ambiente investigativo.

Outra abordagem levantada, foi relacionada a importância de se estudar o conhecimento físico nos anos iniciais,todos
acharam importantes e destacaram o fato de terem dificuldades justamente por esse contato ter sido pouco explorado
no ensino fundamental ficando restrito apenas aos livros didáticos.

No que se refere as aulas de metodologia do ensino de ciências,as afirmações foram categóricas destacando que
foram visto apenas conteúdos conceituais e orientações inerentes aos PCNS sem nenhuma aproximação com a
prática,imprimindo a necessidade de se ter mais formações continuadas para suprir as lacunas deixadas na
graduação.

Pimenta (1999 apud SERRA, 2012) defende o processo da construção da identidade do professor e revela os saberes
necessários a prática docente: a experiência, o conhecimento e os saberes pedagógicos. De acordo com Serra (2012,
p. 27), “a autora defende que a experiência de um professor se dá por meio de sua construção social, das mudanças
históricas da profissão e do exercício profissional em diferentes escolas e pelo cotidiano docente, num processo
permanente de reflexão sobre sua prática”.E foi com esse intuito que promovemos esse momento de grande
relevância para esses futuros profissionais.

Quanto a avaliação da oficina, ficou registrada na percepção dos estudantes a necessidade de se ter mais momentos
como estes,pois houve uma aproximação mais aguçada com a prática,na qual muitos estavam tendo aquele contato
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pela primeira vez.Carvalho e Gil Perez (2011) expõem propostas de formação de professores baseada na ideia da
construção de conhecimentos com as características de uma pesquisa cientifica e,de outro,na necessidade de
transformar o pensamento espontâneo do professor.São as seguintes:

1.Conhecer a matéria a ser ensinada;

2.Conhecer e questionar o pensamento docenteespontâneo;

3.Adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem e a aprendizagem de Ciências;

4.Crítica fundamental no ensino habitual;

5.Saber preparar atividades;

6.Saber dirigir as atividades dos alunos;

7.Saber avaliar;

8.Utilizar a pesquisa e a inovação (2011, p.19)

Os professores dos anos iniciais do ensino fundamental, necessitam estar atentos a estes saberes explicitados, para
que sua prática possa refletir positivamente na aprendizagem dos alunos e estes possam atingir a alfabetização
científica.

Após esses levantamentos apresentamos a parte teórica da metodologia em Slides e nossas pesquisas dissertativas
voltadas ao ensino por investigação com crianças dos anos iniciais do ensino fundamental.

Nesse propósito, os estudantes saíram da oficina com um olhar mais atento ao ensino de ciências, pois é notório que
as prioridades nas séries inicias são voltadas a português e matemática, porém é necessário que esses graduandos
desde da sua formação inicial tenha esta percepção dinâmica do ensino de ciências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do estudo realizado, podemos visualizar que os graduandos de pedagogia são carentes de momentos práticos,
na qual serão direcionados para a prática docente.Assim, fica perceptível que desde a formação inicial deve-se
proporcionar momentos na qual o estudante tenha esta aproximação com os conhecimentos inerentes a física,já que
carrega consigo os resquícios de uma formação atrelada a uma metodologia estritamente tradicional.

É nesse contexto, que a oficina realizada desmistificou nos estudantes a percepção que as atividades investigativas
eram feitas somente em laboratórios de ciências como foi explanado em alguns discursos.

Sendo assim, fica evidente a necessidade de momentos em que os estudantes tenham um olhar mais apurado para
as aulas de ciências no sentido de proporcionar enquanto profissionais das séries iniciais metodologias que de fato
estimulem os alunos e para que mais tarde não apresentem nenhuma rejeição ou dificuldade ao conhecimento físico,e
isto só será possível se tivermos professores capacitados e comprometidos em proporcionar aulas atrativas que de
fato chamem a atenção destas crianças.
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