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INTRODUÇÃO: O Caravana da Ciência (CaCi) é um projeto de extensão universitária

criado no Instituto de Ciência e Tecnologia da UNIFESP (ICT-UNIFESP) em 2016. O

projeto é desenvolvido em colaboração com a Diretoria de Ensino de São José dos

Campos. OBJETIVO: Incentivar a prática de iniciação científica nas escolas de ensino

fundamental e médio como ferramenta para o letramento científico dos estudantes. Para

tanto, o Caravana da Ciência tem utilizado os temas da Semana Nacional de Ciência e

Tecnologia (SNCT) como norteadores das ações de formação e acompanhamento. O

projeto é dividido em três partes: a oficina para professores, o desenvolvimento dos projetos

e o Encontro Caravana da Ciência (EnCaCi). METODOLOGIA: O trabalho se baseia no

diálogo e colaboração contínua entre a equipe do CaCi (professores universitários e

estudantes de graduação e pós-graduação), professores e gestores das escolas públicas, e

os estudantes e comunidade. Nas edições anteriores, os professores de São José dos

Campos e região foram recebidos no ICT-UNIFESP em março, antes do início dos projetos,

para a oficina de orientação e capacitação em metodologia científica e em seguida

montavam em suas escolas equipes para desenvolver os trabalhos dentro do tema da

SNCT entre os meses de abril e setembro que então eram apresentados no EnCaCi, um

congresso científico realizado durante a SNCT em outubro onde os estudantes

acompanhado pelas equipes de professores apresentam os projetos desenvolvidos,

palestras, visitas, rodas de conversa e consultas técnicas foram realizadas tanto no

ICT-UNIFESP quanto no ambiente escolar. Em 2020, devido a pandemia de COVID-19, o

Caravana da Ciência foi todo virtual. A oficina para professores contou com a participação

de mais de 50 educadores de vários locais do Brasil. Espera-se que sejam criados vínculos

com os professores do Brasil todo para que a prática seja expandida, assim como seus

bons resultados. O Encontro Caravana da Ciência aconteceu no dia 22 de outubro e foi

transmitido ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Contou com a participação de

convidados, dentre eles o Dr. Attico Chassot que participou de uma mesa redonda sobre

educação e ciência. Tivemos 8 escolas participantes e 37 trabalhos apresentados,



participaram da transmissão mais de 150 pessoas e tivemos 860 visualizações do evento

no nosso canal. RESULTADOS E DISCUSSÃO: quantitativos entre 2016 e 2020 revelam a

participação de 171 professores e aproximadamente 1700 alunos, sendo desenvolvidos 282

trabalhos de diversos temas. Vale relatar que escolas inseriram o Caravana da Ciência em

seu planejamento anual; relatos positivos têm sido feitos pelos professores e estudantes

participantes ao longo do processo, demonstrando e incentivando a continuação do projeto;

o retorno de professores varia com o tema da SNCT, mas aproximadamente um terço já

participou em mais de uma edição do EnCaCi; que a cada ano mais colaboradores, como

CEMADEN e Instituto IPÊ, se somam ao Caravana da Ciência. CONCLUSÃO: O EnCaCi

atingiu diversas escolas majoritariamente do ensino público promovendo a difusão da

metodologia científica para adolescentes.
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