
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS NO ANO DE 2019

Nome do Grupo: Centro de Referências em Ensino de Ciências da Natureza
Sigla: CRECIN
Ano de Criação: 2012
Professor (es) Responsável (eis): Rosebelly Nunes Marques Departamento: LES

Contato do professor (e-mail institucional e telefone): rosebelly.esalq@usp.br (19) 3429-4376

Contatos do Grupo (e-mail institucional e telefone): rosebelly.esalq@usp.br (19) 3429-4376

Contato de dois alunos responsáveis (e-mail e telefone):
Alex de Almeida alexalmeida@usp.br (11)970470668

Monise Brotto dos Santos monise.brotto@usp.br (11) 94784-5885

Área do Conhecimento:
5.00.00.00-4 Ciências Agrárias

7.08.00.00-6 Educação

7.08.07.00-0 Tópicos Específicos de Educação

7.08.04.00-1 Ensino-Aprendizagem

7.08.05.00-8 Currículo

Áreas Temáticas:

(  ) 1. Comunicação
(X ) 2. Cultura
(  ) 3. Direitos Humanos e Justiça
(X) 4. Educação
(X) 5. Meio Ambiente
(  ) 6. Saúde
(  ) 7. Tecnologia e Produção
(  ) 8. Trabalho

Linhas de Extensão:
32. 2006 – Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem

21. 2006 – Formação de professores (formação docente)

13. 2006 – Educação profissional

O grupo realiza pesquisas?
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(X) Sim

(   ) Não

Está cadastrado no diretório de grupos de Pesquisa do CNPQ?
(X) Sim

(  ) Não

Em caso positivo, inserir link: : dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5530680850624208

Contextualização do Grupo (Sobre o que se trata/ Objetivos):
O Grupo de pesquisa e extensão CRECIN (Centro de Referência em Ensino de Ciências da

Natureza) apresenta dentro de seu contexto de atuação um perfil interdisciplinar e inovador,

desenvolvendo projetos que abordam a formação de professores, considerando-se aspectos como

currículo, metodologia e práticas, visando a excelência do ensino de Ciências da Natureza e a

colaboração da intensificação dos processos formativos da docência; atuando também na produção

e desenvolvimento de materiais didáticos como kits e jogos, e no estudo e avaliação de metodologias

ativas de ensino aprendizagem.

De maneira ampla, o grupo destina suas atividades objetivando a promoção do ensino das

Ciências Naturais e Agrárias de forma criativa e significativa, contribuindo para a formação inicial e

continuada dos docentes das áreas mencionadas, refletindo diretamente na melhoria da Educação

básica. Prevê também a elaboração de recursos didáticos de ensino; a ampliação de metodologias

ativas que promovam a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem, e a diversificação das

práticas docentes; fomentar discussões sobre conteúdos científicos e sua abordagem na escola, bem

como sua divulgação e desmistificação; favorecer a educação ambiental e contribuir para a inserção

de Jogos Didáticos e Atividades Lúdicas, nos currículos da educação básica e superior.

Atividades de Extensão que foram desenvolvidas no ano de 2019
Durante a semana de recepção aos ingressantes da ESALQ/USP, o grupo participou da feira

organizada pelos grupos de extensão a fim de apresentar as atividades realizadas. Além da

apresentação dos projetos de pesquisa e alguns jogos didáticos desenvolvidos, o grupo CRECIN

também realizou uma atividade de vivência com os ingressantes. Tal vivência consistia em um

circuito forense, apresentando estações que seguiam uma sequência lógica para a resolução de um

crime e que despertou grande interesse dos alunos envolvidos devido à temática abordada. As cinco

estações do circuito estavam relacionadas diretamente com as disciplinas abordadas em grande

parte dos cursos da ESALQ (Hematologia, Anatomia, Entomologia, Botânica e Genética). Também



contou com as participações do Perito Criminal Jefferson Willians de Gaspari e do Profº Dr. Marcos

Kamogawa do departamento de Ciências Exatas da ESALQ.

No mês de março de 2019, o grupo realizou apresentação de alguns dos jogos didáticos aos

alunos das disciplinas LES0342 Instrumentação para o Ensino de Ciências Agrárias e LES0625

Estágio Curricular em Licenciatura, com o intuito de demonstrar a aplicação de ferramentas didáticas

e de metodologias ativas no contexto do ensino e aprendizagem.

Em junho, o grupo CRECIN com o apoio da FEALQ (Fundação de Estudos Agrários Luiz de

Queiroz, participou do 5º Congresso de Graduação USP - Caminhando Para a Inovação Curricular

com apresentação do trabalho “Práticas de Ciência Forense no Ensino de Graduação: valorizando o

aprendizado de conteúdos específicos”. Além da participação em vários workshops e palestras de

conteúdos muito relevantes para a formação dos integrantes e que destacavam a importância de

uma abordagem mais prática e dinâmica em sala de aula.

Em outubro de 2019, a professora orientadora Rosebelly Nunes Marques, representando o

grupo, participou da conferência LASERA, realizada na cidade de Guanajuato, no México,

apresentando o trabalho “Práticas de Ciência Forense no Ensino de Graduação: valorizando o

aprendizado de conteúdos específicos”, desenvolvido pelo grupo. No mesmo mês, na semana Luiz

de Queiroz, o grupo realizou novamente o circuito forense mas dessa vez aberto a alunos de

graduação que tivessem interesse de participar, ao todo 30 alunos participaram. O circuito foi

realizado de maneira reduzida mas ainda assim contou com a presença do perito Jefferson Willians

de Gaspari, o qual apresentou aos alunos um pouco da sua área de atuação após eles terem

passado por todas as 5 estações do circuito. O grupo também realizou questionários com o intuito de

receber sugestões e observações  sobre a dinâmica.

Em dezembro de 2019, o grupo apresentou um de seus trabalhos e alguns dos materiais

didáticos desenvolvidos, no workshop de divulgação científica realizado na Ufscar, em São Carlos.

Além de assistir apresentações de outros trabalhos e pesquisas, o grupo também pôde participar de

dinâmicas e assistir à uma peça de teatro realizada pelo grupo “Olhares”.

Além dessas atividades, iniciou-se também o desenvolvimento de protótipos de jogos didáticos,

de cada integrante do projeto de “Metodologias Ativas no Ensino de Graduação”, sendo que cada

aluno desenvolveu um próprio, do tema de interesse, dando continuidade no ano de 2020 para a sua

conclusão.

Projetos/Atividades de Extensão criados no ano 2019 que estão em andamento



Título: Metodologias Ativas no Ensino de Graduação: Elaboração e Aplicação de Jogos e Recursos

Didáticos aplicados aos conteúdos de Ciências Agrárias

Resumo: Este projeto, em continuidade, tem como objetivo esclarecer e destacar a importância das

Metodologias Ativas no ensino de graduação das Ciências Agrárias com recursos didáticos

motivadores que possam promover o processo de ensino aprendizagem, no contexto das disciplinas

LES 0342 Instrumentação para o Ensino de Ciências Agrárias e LES 0625 Estágio Curricular em

Licenciatura: teoria e prática, ambas com Estágio Supervisionado. Ressalta-se também a

importância do projeto em colaborar novas metodologias ativas de ensino valorizando os Jogos, Kits

e Recursos Didáticos como ferramenta de apoio, tendo o foco nos conteúdos específicos.

Local de atuação/ instituição: Piracicaba, SP - ESALQ/USP

Período: desde 2017

Título: Análise dos aspectos produtivos, econômicos e educativos em projetos de desenvolvimento

rural agroflorestal no estado de São Paulo

Resumo: Sistemas agroflorestais, enquanto estratégia de uso da terra, podem gerar diversos

benefícios e conciliar o desenvolvimento rural com conservação ambiental. Dentre os fatores que

limitam a adoção e multiplicação das agroflorestas, destacam-se os relacionados aos aspectos

produtivos/biofísicos, econômicos e educativos. Assim, através de um estudo de casos múltiplos,

serão investigados três projetos de desenvolvimento rural no Estado de São Paulo que adotaram as

agroflorestas como estratégia para a agricultura familiar. O objetivo da pesquisa é identificar os

fatores produtivos/biofísicos, econômicos e educativos que estão limitando o desenvolvimento dos

sistemas agroflorestais nos contextos locais. Como instrumentos, serão utilizados a entrevista

semiestruturada individual e a observação participante. Espera-se gerar conhecimentos sobre

desenvolvimento agroflorestal e contribuir para melhoria de futuras iniciativas e projetos com esta

temática.

Local de atuação/ instituição: Iperó, SP

Período: desde 2018

Título: Atividades interativas do Clube de Ciências Luiz de Queiroz (CCLQ)

Resumo: Este projeto tem como objetivo principal consolidar a criação do Clube de Ciências “Luiz de

Queiroz” (CCLQ), através da criação de kits e materiais didáticos baseados na aplicação de

Metodologias Ativas que possam promover o processo de ensino aprendizagem de forma inovadora.

Ressalta-se que o Clube resgatará o relacionamento entre academia e sociedade que se encontra

distante, aumentando o interesse das crianças e adolescentes pela prática do “fazer ciência”.



Contemplam-se também atividades para professores e alunos da educação básica de modo

interativo e participativo.

Local de atuação/ instituição: Piracicaba, SP - ESALQ/USP

Período: 2019

Estudantes e técnicos participantes do grupo: nome, curso/categoria e contato (e-mail e/ou telefone)

Nome Curso/Categoria Contato (E-mail)

Ana Maria Kül Eng. Agronômica anamariakul@usp.br

Monise Brotto dos Santos Eng. Agronômica monise.brotto@usp.br

Alex de Almeida Eng. Florestal alexalmeida@usp.br

Cláudio Dias da Silva Júnior Eng. Agronômica claudio.dias.silva@usp.br

Gabriela Romêro Campos Eng. Agronômica campos.gab@usp.br

Isabela Maranzatto Godoy Gestão Ambiental isabela.godoy@usp.br

Silvia dos Santos Arruda Eng. Agronômica silvia.arruda@usp.br

Julia Chiavegato Barros Eng. Agronômica julia.chiavegato@usp.br

Melina Cancelliero Vitti Eng. Florestal melinavitti@usp.br

Pedro Buss Martins Mestrado no Programa de

Ecologia Aplicada do CENA

pedrobm@usp.br

Lukas Rodrigues Souza Doutorado e Programa de

Formação de Professores

lukasrs@usp.br

Data ____/____/________   

________________________________________

Carimbo e Assinatura do Professor Coordenador do Grupo


