
 
 
 
 
 
 
                        PROJETO 
 
   
O Olhar do aluno pesquisador na Escola 
Marcilio Dias, utilizando como objeto de 
estudo a  
Lata de Milho. Projeto de Iniciação a 
Metodologia Cientifica: - 1º ao 3º ano do 
Ensino Médio   



 
 
Professor e Idealizador do Projeto:  
Wagner Luiz Pires Affonso (Química)  
 
Professores Colaboradores:  
Anderson de Almeida Acost, Reinaldo Ferreira Verdi 
(Física/Matemática)  
Iolanda Gonçalves Pereira (Português/Inglês) Valmor 
Alves de Souza (Química)  
Vanusia Cunha Possidônio (Sociologia) 
 
Equipe Técnica:  
Célia Maria Siqueira Gomes ( Diretora)  
Mara Cristina de Moura (Coord. Pedagógica)  



OBJETIVOS 
 
Proporcionar ao aluno o quanto é 
importante à pesquisa através de uma 
postura critica e imparcial nos 
questionamentos, observações e pesquisa 
bibliográfica e consulta coerente da internet. 
  
Experimentar as vantagens de se trabalhar 
em grupo e compartilhar diferentes 
opiniões.  
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CONCEITOS DESENVOLVIDOS  
Inglês, Português e Sociologia. 
 
 Ler e interpretar texto e imagens.  
Ler, interpretar e comparar vários tipos de texto.  
Ampliar vocabulário.  
Conhecer a linguagem científica.  
Reconhecer na arte um instrumento para desenvolver o senso 
crítico.  
Conhecer a importância do Marketing.  
O Impacto social na comunidade entorno das plantações de 
milho.  
Normas Técnicas da ABNT  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEITOS DESENVOLVIDOS  
Química, Matemática , Geografia e Física.  
 
Comparar e analisar diversos conceitos de química, que estão 
envolvidos na LATA DE MILHO VERDE  
Desenvolver conceito do Ciclo de Produção do Milho.  
História do plantio do milho  
Perceber a tecnologia como um meio e não um fim.  
Revestimento e oxidação.  
Conhecer uma variada gama de conceitos de leitura de 
gráficos, cálculos de consumo que são empregados no dia-a-
dia.  
Desenvolver os conceitos de P, T, V e solução.  



 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
 
 
 
 

 

 

       

 

 

 

 

 
Produção  
do Milho 

LATA DE 
MILHO 

Quantidade explorada 
atualmente? 

A importância do milho na 
cadeia alimentar. 

E importância Econômica para 
o Brasil? 

Como eles sabem o valor 
nutricional do milho? 

Quais são os países que mais 
produzem milho? 

Porque se usa 
metal? 

Qual líquido que contém na 
lata de milho e qual sua 

função? 

A quantidade de sal influencia 
na qualidade? (duas vezes) 

 

Quando a lata de milho 
esta amassada, não pode 

comer o conteúdo? 

Quais os elementos químicos 
que tem dentro do milho? 

Como funciona o crescimento 
do pé e da espiga do milho? 

Quais combustíveis que da 
para fazer com o milho? 

Como funciona o processo de 
respiração do pé de milho? 

 

 ESQUEMA SIMPLIFICADO DOS CONCEITOS OBSERVADOS 
PELOS ALUNOS  



Evidências do Projeto 
 
Prof. Valmor -  Aula Prática  – Material GEPEQ (De que 
depende o enferrujamento? Existem meios de evitá-lo?) 

 

 Teste de simulação de 
Corrosão em Lata de 
Aço para observação 

dos alunos 

 



Evidências do Projeto 
Aula – Elaboração e Interpretação de Gráficos 

 Prof. Anderson  Prof. Reinaldo 



Evidências do Projeto 
Aula – Pesquisa Bibliográfica e Reunião 



Evidências do Projeto 
Aula – Técnicas de Apresentação  -   

Prof. Wagner Sá 



Evidências do Projeto 
Palestra no ITAL - Campinas 



Evidências do Projeto 
Apresentação do Projeto 



Apresentação do Projeto – Pelos alunos 



Evidências do Projeto 
Representante do CRQ-IV 

 Sr. Wagner Aparecido Contrera 
Lopes  - Gerente da Fiscalização 

 

Para 2014 

 Utilizar o Site do CRQ como 
fonte de Pesquisa com os alunos 
da Escola “Química Viva”. 

http://www.crq4.org.br/quimica_viva 

 

 

http://www.crq4.org.br/quimica_viva
http://www.crq4.org.br/quimica_viva


Evidências do Projeto 
Diretora Célia Siqueira com alunos do projeto 



Evidências do Projeto 
Representante da ABEAÇO e PRESS à Porter 

 Representante da ABEAÇO. Diretora de 
Arte. Sr.ª  Lilian Sá 

 Representante da Press à porter – 
Coordenadora de Núcleo - Sr.ª Patrícia 

Artico –  
 

 Para 2014 
 Levar para escola o Projeto LATAÇO 

(reciclagem da Lata) 
 Visita Técnica com alunos para uma 

Siderúrgica e Fabrica de Produção da 
Lata. 

 Artigo sobre o Projeto na Revista 
ABEAÇO – 1º Trimestre/2014 

 

 



Recepção para o Convidados 
 





Os alunos e os professores envolvidos realizaram a avaliação juntos: 
PONTOS POSITIVOS: 
•  Importância de compreensão de texto pelos alunos. (Alunos relataram a 
importância de se entender o que esta escrita e realizar um resumo sem sair do 
contexto); 
•  A Visita ao ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos);  principalmente ao Centro 
de Embalagens e a importância dos testes feitos na Lata de Aço e palestra. 
•  As aulas de dicção e posicionamento da voz e os slides (montagem); 
•  Compreender o que esta envolvida por “trás” de uma simples LATA DE MILHO; 
•  Amizade entre pessoas que não se conheciam e o aprendizado de trabalho em 
grupo e comprometimento; 
•  As propriedades químicas e físicas e demais conceitos que estão envolvidos 
tanto na LATA DE AÇO quanto no plantio de MILHO VERDE. 
•  Logística da escola quanto a Viagem. Lanche e alimentação durante as aulas 
extras. 
•  Regras de pesquisa na Internet e em livros. 
 
PONTOS A MELHORAR 
- Participação de mais alunos e professores; 
- Maior aprofundamento nos conceitos pesquisados durante o Projeto (em relação 
a cada disciplina); 
- Que os professores dispensem os alunos (que estão envolvidos no projeto) de 
trabalhos manuais do bimestre; 
- Falta de conhecer uma “fabrica de lata” por dentro. 



Custo Aproximando do Projeto 

  Valor R$ (Aproximado)   
Ônibus – ITAL – Campinas 1.500,00 35 alunos + 3 professores 
Lanche – ITAL – Campinas     300,00 35 alunos + 3 professores 
Almoço/Lanche – Maio á 

Novembro 
    400,00 16 alunos (média) 

Papel Sulfite A4       30,00 600 folhas 
Tonner – Preto/Branco      90,00 Reciclado – Impressão á 

Laser 
Banners   164,00 4 banners 

Encadernação    30,00 10 cadernos para alunos 
CD    15,00 CD do projeto para alunos 

  2524,00   

      
Horas trabalhadas: No 

Projeto 
 180 Voluntariado aprox. 130 horas 
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