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Introdução: A neurociência constitui-se como uma área importante para o processo 

educacional, pois está diretamente relacionada com os processos de aprendizagem. Por isso, é 

de fundamental importância promover e divulgar conhecimento sobre o cérebro, sua estrutura 

e seu funcionamento, de forma lúdica para alunos da educação básica, proporcionando uma 

melhor compreensão das características do cérebro humano e de diversos processos do nosso 

dia a dia [1]. Dessa forma, os participantes conseguem entender o que acontece no cérebro 

quando ele entra em contato com as informações, como ele as processa e de que forma o 

aprendizado se torna conhecimento para a vida. A popularização da neurociência no ambiente 

escolar, exerce papel positivo para a formação de conhecimentos e para despertar a busca pelo 

saber quando executado de forma simples e interativa [2,3]. Dessa forma, o projeto 

“neurociências na escola” veio para embasar uma nova teoria de aprendizagem sobre a 

neurociências de forma dinâmica, a fim de facilitar o maior entendimento sobre o assunto para 

os adolescentes. Objetivos: oferecer aos alunos do ensino básico noções e conceitos sobre o 

sistema nervoso humano, estender o conhecimento cientifico dos discentes da UEPA para a 

comunidade escolar, proporcionar uma gama de atividades lúdicas que contemplaram o 

desenvolvimento harmônico e associações das funções do sistema nervoso humano. 

Métodos: Este estudo partiu do projeto aprovado e desenvolvido no Programa de Extensão 

Campus Avançado, da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Inicialmente foi 

desenvolvido o cronograma das atividades e a confecção dos materiais necessários para 

execução do projeto, além de realizar uma reunião da equipe com o coordenador da Escola. 

Participaram alunos do 6º ano da Escola Municipal Ensino Fundamental Acy de Jesus Neves 

Barros Pereira, no período de 09 a 13 de setembro de 2019, somando um total de 70 alunos na 

faixa etária de 11 a 13 anos. Os encontros ocorreram ao longo de uma semana e a cada dia, 

atividades específicas foram desenvolvidas junto com os alunos com o intuito de discutir o 

tema proposto, evoluindo de temas mais simples para pouco mais complexos. Em todos os 

encontros, inicialmente, foram discutidas as temáticas e conceitos importantes por meio de 

uma breve explanação teórica. Foi utilizado uma escrita e oratória com linguajar informal e de 

fácil entendimento, adequado a cada faixa etária, além de recursos visuais atrativos, como 

desenhos e charges. Em seguida, foram realizadas atividades práticas (ações) objetivando 

maior participação dos alunos e compreensão da temática. As atividades desenvolvidas ao 

longo do período de execução do projeto foram: (1) “Que parte do cérebro você gostaria de 

ser?” que objetiva conhecer as principais regiões do cérebro humano e suas principais 

funções. Os alunos receberam desenhos do cérebro humano e pintaram as regiões cerebrais, 

bem como, indicaram e justificarão a região que gostariam de ser; (2) “Neurodesenho” que 

objetiva conhecer as partes de um neurônio. Os alunos confeccionaram um neurônio em papel 

E.V.A. (Etil Vinil Acetato), demonstrando suas principais estruturas; (3) “Sentindo e 

saboreando” que objetiva testar os sentidos tátil e gustativo. Os alunos com os olhos vendados 

usaram os seus sentidos do tato e da gustação para identificar as diferentes texturas (grãos, 

tecidos, esponja, etc.) e diferentes sabores (azedo, doce, amargo) apresentados; (4) 
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“Circuitando” que objetiva estimular o equilíbrio estático e dinâmico, além da coordenação 

geral. Um circuito com várias atividades motoras será montado na sala, dentre elas, atividades 

com arcos (bambolê), bastões, cones, colchonetes, cordas, sacos (corrida do saco). Os alunos 

formaram grupos que disputaram o menor tempo de realização das provas; e (5) “Neuro-

Game” que consistiu em um jogo de perguntas e respostas retomando conceitos trabalhados 

durantes as ações anteriores, com o intuito de ativar a memória e verificar o nível de 

aprendizagem que os alunos adquiriram. Após as atividades serem concluídas, houve 

reaplicação do questionário (pós teste), de forma a avaliar os conhecimentos dos alunos pós-

intervenção, assim como distribuição de lembrancinhas para a turma, e reunião com o diretor 

da escola para devolutiva do projeto. Resultados e Discussão: Os alunos tinham pouco 

contato sobre o funcionamento do cérebro e o seu papel no cotidiano, porém, após as ações 

educativas foi possível notar uma mudança da perspectiva sobre as atividades do seu dia-a-dia 

como: ouvir, ver, andar. Também foi apresentado a importância de exercitar o cérebro com 

atividades específicas, como a montagem do quebra-cabeças de neurônio (Figura 1), a 

sensação de experimentar uma substância com os olhos vendados (Figura 2) e participar de 

um circuito em grupo (Figura 3), com o objetivo de promover o desenvolvimento constante 

do SNC. No início da ação foi aplicado um questionário pré-intervenção, onde os alunos 

responderam algumas questões com seu conhecimento prévio sobre o sistema nervoso e suas 

funções, após a finalização do projeto o questionário pós-intervenção foi aplicado, os 

resultados mostraram que após as atividades todos alunos apresentaram conhecimento sobre 

os componentes do cérebro, como o neurônio, e boa parte compreendeu que para realizar as 

atividades do dia-a-dia usamos várias partes do nosso cérebro. De forma geral, cerca de 96% 

dos alunos afirmaram terem aprendido coisas novas sobre o cérebro nos dias de atividades, 

sendo assim o projeto mostrou-se relevante para conscientização da população juvenil sobre o 

papel na neurociência no seu dia-a-dia e mostrar como ela pode se tornar uma aliada para as 

estratégias educacionais, além de ter causado grande impacto até nos alunos de outras turmas 

que não participaram e da rede de professores, os quais agradeceram a organização do projeto 

e afirmaram esperar novas edições nos próximos anos. Conclusão/Considerações Finais: 

Estudos e pesquisas afirmam que, apenas o ensino, não está sendo suficiente para 

proporcionar um processo de formação de fato, efetivo, qualificado e diferenciado para os 

acadêmicos. E é através da extensão universitária, por sua vez, que a comunidade acadêmica 

pode promover a divulgação da ciência e o acesso ao conhecimento para a sociedade. Assim, 

as atividades desenvolvidas no projeto “Neurociências na Escola” buscaram oferecer aos 

alunos do ensino básico noções e conceitos sobre o sistema nervoso humano, estendendo o 

conhecimento cientifico dos discentes da UEPA para a comunidade escolar, além de uma 

gama de atividades lúdicas que contemplaram o desenvolvimento harmônico e associações 

das funções dos órgãos sensoriais como audição, gustação, olfato, visão e tato. Portanto, o 

tripé ensino, pesquisa e extensão mostra-se eficiente na atividade acadêmica, proporcionando 

competências para atuar em situações complexas e na elaboração de materiais e meios para a 

socialização do conhecimento. 
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