
 

 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2021 

 

  Prezados alunos 

A Iniciação Científica se destina a produzir conhecimento, interligando as áreas do conhecimento. Oportuniza aos alunos 

demonstrarem a sua criatividade, raciocínio lógico, capacidade de pesquisa e conhecimentos. Também oportuniza aos alunos 

o desenvolvimento da análise crítica, do espírito crítico e da autocrítica; motivação para melhoria e desempenho; auxílio na 

formação de hábitos e atitudes; formação da cidadania e desenvolvimento científico, através da ação na construção do 

conhecimento. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO  

 

DESENVOLVER UM PROJETO COM UMA TEMÁTICA QUE CONTEMPLE UMA DAS ÁREAS DE ESTUDO: 

• LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 

• MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

• CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

• CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

SOLICITE DICAS AOS PROFESSORES. 

 

1ª ETAPA 

ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE PESQUISA. 

Após a identificação e delimitação do tema, formular um problema a ser investigado. O passo seguinte é elaborar um 

plano/projeto de pesquisa. O planejamento é indispensável para que não se perca tempo e energia, e se trabalhe de modo 

organizado, sempre sabendo o que se está buscando ou fazendo.  

PROJETO DE PESQUISA 

 É a forma pela qual você inicia qualquer trabalho científico, que visa investigar e questionar algum aspecto da realidade, 

que seja objeto de seu estudo. Trata-se de um exame crítico e exaustivo de um problema, com apoio em elementos teóricos 

e metodológicos, em busca de respostas para esse problema. 

1. Tema: Deve sugerir a problemática abordada. O tema delimitado torna-se depois o título de seu trabalho. 

2. Delimitação: Delimite o tema o mais possível. Não é conveniente ter um tema genérico. Seja específico, investigue um 

aspecto.   

Ex.  

1. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. Este é um tema amplo.  

1.1 CHUVA ÁCIDA. Já delimitou um pouco.  

1.1.1 ORIGEM DA CHUVA ÁCIDA. Será mais específico. 

Quanto mais específico, menos genérico será o seu trabalho e, provavelmente, mais profundo. 

3. Justificativa: Nessa parte o grupo deve explicar os motivos que o levaram a pesquisar o assunto. Esboce o problema e 

mostre quais são as razões (científicas, didáticas, sociais) do estudo. Convença de que investigar o tema e o problema 

escolhido é importante. 

4. Objetivos: O que se pretende, o que se propõe, o que quer atingir com o desenvolvimento da pesquisa.  

5. Metodologia: Aqui se relata como o irá trabalhar. Que tipo de pesquisa fará. Quais etapas seguirá. 

6. Núcleo do trabalho 

Introdução 

Ela conterá uma visão geral do tema desenvolvido, de tal forma que o leitor possa fazer uma prévia avaliação do conteúdo. 

(não precisa ser longa). Tem como características a brevidade, objetividade e modéstia. 

Desenvolvimento  

Nesta parte, você, expõe e explica para o leitor. 

O desenvolvimento deve conter: 

1) Embasamento teórico. Você deve montar um referencial teórico que servirá de base para a análise e o exame dos 

dados levantados na pesquisa.  

2) Dados levantados durante a pesquisa. (ex: respostas a perguntas de um questionário aplicado, depoimentos, alguma 

experiência prática que você tenha implantado para testar determinada hipótese).  

3) Análise dos dados coletados. Neste momento você escreve sobre o seu trabalho, sobre o que você constatou. Você 

mostra como conseguiu responder, ou não, às questões que se propôs pesquisar). É a hora de você apresentar suas 

posições diante do que analisou. 

Conclusão 



 

 

Deve ser breve, apresentando sinteticamente os resultados da pesquisa. Incluir seu ponto de vista sobre os assuntos 

apresentados. Apresentar propostas em relação aos fatos estudados. 

 

➢ DATA DA ENTREGA DO PROJETO 

21/07/21. 

 

➢ REALIZAÇÃO 

INDIVIDUAL, DUPLA OU TRIO  

O DESAFIO PARA QUEM FIZER EM DUPLA OU TRIO É TRABALHAR DE FORMA REMOTA. ESSE DESAFIO IMPLICA NA 

IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O TRABALHO DE FORMA PRESENCIAL. ELE DEVE SER REMOTO, POIS ASSIM 

DETERMINAM OS PROTOCOLOS. 

 

➢ FORMATO 

• 6 páginas, no máximo, considerando justificativa, objetivos, metodologia e núcleo do trabalho. 

• Fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre as linhas 1,15.  

 

➢ PROFESSORES ORIENTADORES 

• 8º ANO - SILVETE 

• 9º ANO - RUDINEI 

• 111 LAERSON 

• 125 CÉSAR  

• 133 FABIANA  

 

➢ AVALIAÇÃO – SERÁ INCLUÍDA NO 2º TRIMESTRE. 

ELABORAÇÃO ESCRITA. 

CRIATIVIDADE. 

INOVAÇÃO. 

PROFUNDIDADE 

 

2ª ETAPA 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO/PESQUISA EM AULA PRESENCIAL OU REMOTA - 29/09/2021. 

➢ AVALIAÇÃO – SERÁ INCLUÍDA NO 3º TRIMESTRE. 

CRIATIVIDADE. 

CLAREZA. 

INOVAÇÃO. 

 

OBS: A NOTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO 1º TRIMESTRE SERÁ INCLUÍDA NO BOLETIM, CONSIDERANDO A MÉDIA DAS 

DUAS ETAPAS DE FORMA PROPORCIONAL. 

 

 

Três Passos, maio de 2021 

 


