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O objetivo desse trabalho foi apresentar aos alunos do ensino médio de uma escola estadual 

(E.E.), questões cotidianas dos temas qualidade e metrologia. Divulgado o projeto, 20 de 50 

alunos se comprometeram. O desenvolvimento do trabalho foi focado no aluno visando adquirir 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores; contribuir para compreensão do ambiente 

natural, social, político, tecnológico e de formação cidadã. Para tal, trabalhou-se com a 

aprendizagem a partir da escrita, leitura e cálculos. As atividades foram desenvolvidas por 06 

docentes, 03 doutorandos, 01 graduando (UFSCar;IQ/FCFAr/IBILCE-Unesp;IAL;FEF) em 40 

horas, com atividades dirigidas, oficinas e visitas técnicas. A meta foi buscar o pleno 

comprometimento dos alunos (participação, assiduidade, apreensão, compreensão e 

intelectualização dos conteúdos). Assim, os conceitos foram abordados a partir de atividades 

lúdicas de visitação a diferentes comércios, empresas e universidade. Os temas/atividades 

desenvolvidos foram: 1- Medida/medição: noções de medição, tolerância e variação, visitação 

aos comércios, para aplicação na prática dos temas e à obtenção de imagens de diferentes 

produtos que requerem: medição, expressão do resultado, para futura preparação/apresentação 

de painel (atividade presencial na escola). 2- Histórico da medição: a cultura metrológica, sua 

evolução no Brasil (criação do INMETRO/IPEM). 3- A Qualidade: a visão do cidadão, sua 

evolução, os principais pensadores, a importância do relacionamento humano (gestão: 

pessoas/fatos), foi discutido com base nas visitações. 4- Termos/definições da Metrologia e 

Qualidade: atrelados ao comércio, as ciências básicas (matemática/física/química/biologia), 

computação e aplicadas. 5- Legislação: pesos/medidas cotidianas foram tratadas no sentido de 

ampliar os conceitos e suas inter-relações corroboradas por visitação técnico-científica ao 

Laboratório Parceiro (LP) acreditado. 6- Medições, legislação, qualidade e a suas relações com 

o cotidiano foi levada a termo trabalhando os conceitos, em associação às dinâmicas de grupo, 

relacionando-os aos conteúdo das ciências da natureza, a matemática e linguagens para 

cidadania (medições de pH/automatizadas, tempos de validades: alimentos, fármacos). 

Posterior as visitações ao comércio, LP e  realizações de medições físicas (tempo, temperatura, 

massa, comprimento, pressão, química efetivados nos laboratórios da E.E. e no de Metrologia-

Química, IBILCE), todo o material aquilatado foi tratado frente a importância do conhecimento 

para a sociedade do futuro, abordando a relação Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), incluso 

a indústria 4G (conceito básico). O conteúdo foi trabalhado na modalidade expositiva e 

dialogada com apoio de multimídia, mapa conceitual, resolução de problemas, e oficinas 

temáticas. O processo avaliativo se deu pela aplicação de questionário e a partir da exposição 

de painéis (duplas) em Evento Escolar, aberto à comunidade. Os painéis e questionário foram 

avaliados por comissão composta por membros das Universidades e LP, culminando em 

premiação. Como resultado verificou-se: 1- o desenvolvimento de habilidades, ciência, 

consciência, e pertinência para o reconhecimento da qualidade no cotidiano (lar, escola, 
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emprego e sociedade) e tarefas diárias (legislações); nas medições, na expressão dos resultados 

(bojo da cultura metrológica), apropriação do significado da obrigatoriedade/importância das 

informações de datas de validade, nos rótulos, dos valores de peso/volume, líquido e bruto; 2- 

A inserção de 05 desses estudantes como bolsistas no programa PIBIC.Jr/CNPq-Unesp(2019 e 

2020). 
 

Palavras-chave: metrologia química, formação cidadã, qualidade 

 

INTRODUÇÃO 

Há alguns anos, um trabalho que vem acontecendo coletivamente, entre docentes de 

instituições (UNESP-IQ-IBILCE-FCFAr, UFSCAr, USP) e campus diversos, empresas 

parceiras, compreende objetivos comuns de desenvolver uma proposta inovadora para o ensino 

de ciências, com ênfase na área de química e afins.  

A origem deste trabalho aconteceu na elaboração da disciplina “Introdução à Metrologia 

em Química”, introduzida como curso de atualização para os alunos de cursos de graduação em 

química das universidades públicas do estado de São Paulo em 1999, com a participação da 

Presidente, à época, do Subcomitê Brasileiro de Metrologia em Química, ligado ao 

COMETRO, Profa. Dra, Vera Ponçano. O Instituto de Química da UNESP, Câmpus de 

Araraquara foi o pioneiro a oferecê-la no rol das disciplinas optativas, posteriormente, 

ampliando para o IBILCE, com o intuito de trabalhar “a cultura metrológica e da qualidade” 

com os discentes [1-6].  

A visão e o foco da equipe está em levar aos alunos a compreensão da mudança de um 

pensamento determinístico – comum na academia brasileira na área de ciências exatas e 

biológicas – para uma visão probabilística.  

O principal objetivo da disciplina é o de propiciar uma mudança na cultura discente, 

considerando a inserção do conceito da qualidade, da metrologia química e maior tolerância 

aos erros, além de introduzir o conceito de incerteza na visão pessoal do aluno a respeito do 

mundo, procurando representar, desta forma, algum impacto na sua vivencia acadêmica 

buscando contribuir, também, para melhor preparação em relação à carreira [2]. Esse trabalho 

foi naturalmente se estendendo para o nível de Pós-Graduação nas unidades da unesp de 

Araraquara e S.J. do Rio Preto.  

Neste sentido, essa equipe de professores (Figura 1) comprometidos com a elaboração 

da disciplina pensou em desenvolver um trabalho coletivo, depois de muito se discutir a 

necessidade de integração das diversas áreas acadêmicas, principalmente no interior de uma 

mesma instituição, onde é comum cada especialista desenvolver trabalhos cada vez mais 

isolados e desarticulados, e expandir as atividades nessa área para os alunos do Ensino Médio. 

Essa equipe, composta por docentes com experiência acadêmica, de pesquisa e de 

desenvolvimento profissional e que valorizam a participação e a diversidade de experiências 

vinham ensaiado algumas tentativas que já demonstravam aceitação por parte dos discentes e 

da comunidade universitária, por meio de projetos de pesquisa que destacavam a participação 

coletiva de discentes e professores na construção, elaboração e discussão de técnicas e 

resultados, além do comprometimento e apoio de empresas parceiras aos projetos. 

Como pontuado a experiência se desenvolveu no âmbito da graduação e, 

posteriormente, à pós-graduação, com metodologias e práticas, já institucionalizadas, de modo 

a efetivar mudanças culturais envolvendo o ambiente acadêmico/universitário. Na educação 

básuca o projeto se concretizou com a oferta de um Curso de Férias em 2019, com recursos do 

“Edital Conjunto PROEX/PROPG Nº 01/2018”.  

O Edital buscava: “Apoiar propostas de atividades extensionistas, em modalidade 

especial denominada neste edital de “Curso de Férias”, que se constituam em atividades 



 

extracurriculares para estudantes e/ou professores da Educação Básica da rede pública de 

ensino, submetidas por Programa(s) de Pós-Graduação.”; curso esse que iremos tratar nesse 

trabalho.  
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O curso foi efetivado como uma proposta piloto, aproximando-se das necessidades, 

demandas e contexto da educação básica, o que permitiu a equipe um avanço, abrindo 

perspectivas de análises e ampliação de aprendizagens com possibilidades para discussões 

sobre o cotidiano de jovens estudantes do Ensino Médio e sua inserção, compreensão dos temas 

da proposta, no contexto social e cultural.  

Nesse sentido, Silva e Luiz (2005) [6] explicitam a carência dos estudantes sobre a 

temática, a relevância e necessidade do ensino de metrologia, como potencialidade de proposta 

interdisciplinar (valorizada em algumas políticas públicas), porém, um assunto ainda oculto e 

pouco compreendido no contexto da educação básica.   

 Assim, o tema metrologia em química, no bojo da qualidade, tem grande importância 

educacional e estratégica, pois trata do conceito da qualidade (qualidade 

individua/profissional), das medições, suas formas e procedimentos dentro de um laboratório 

que tenha sistema da qualidade, tenha sido avaliado e aprovado por auditores externos 

(acreditação).  

Tais conhecimentos têm importância tanto para a construção de visão crítica do cidadão 

como para a formação e atuação no mercado de trabalho. A aquisição desses conhecimentos 

nas escolas está intimamente ligada aos fundamentos básicos de Ciência DA (Química, Física, 

e Biologia), Matemática e Português. Portanto é um conteúdo multidisciplinar, transdisciplinar 

e que pode ser trabalhado no âmbito interdisciplinar.  

Por outro lado, os saberes e a educação formal aumentam a possibilidade de uma nova 

visão do mundo, inclua-se, na contemporaneidade, a indústria 4.0, ampliando oportunidades e 

incrementando a visão crítica.  

 

OBJETIVO 

Esse novo olhar, papel da educação, com conteúdo aplicáveis ao dia a dia fundamentado 

nos conteúdos escolares é o objetivo que se pretende, passando pela elaboração de material 

Figura 1. Equipe de pesquisa (parte da) focada na preparação do Curso de Férias, em 

atendimento ao Edital PROEX/PROPG Nº 01/2018. Profs. Drs. Ossamu Hojo (IQ-

UNESP) 1); Elaine Furlan (UFSCAr) 2); Fernando Fertonani* 3); Empresa Parceira, SPR 

Soluções Metrológicas, Ms. Bruno Franzin 4) e Filipe Guizellini 5); Natália Cambiaghi* 

(discente de graduação) 6); Vera Tiera* 7); Iêda Pastre* (IBILCE-UNESP*) 8); Paschoal 

Batistuti (FCFAr.-UNESP) 9); Cecilia C. Marques (IAL-S.J. do Rio Preto) 10)  

 



 

didático para formação continuada de professores já graduados e atuando nas escolas e de 

alunos do Ensino Médio.  

Neste sentido, os objetivos específicos focaram em: 1- contribuir com os alunos para a 

compreensão do cotidiano no contexto social, político, cultural e tecnológico, estimulando o 

desenvolvimento da aprendizagem a partir da escrita, da leitura e do cálculo, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades, de atitudes e valores, 

contribuindo para a formação cidadã com base no tema qualidade e medições;  2- apresentar a 

qualidade como papel fundamental para a vida do cidadão e para se efetivar a metrologia e as 

medições, tratado como tema integrador entre conteúdos escolares, atendendo aos objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), com caráter multidisciplinar e aplicações no dia a dia de 

forma transdisciplinar, estimulando à compreensão do conceito de qualidade, focalizando desde 

o processo produtivo até o senso crítico para o consumo diário, p. exp., a partir do estudo de 

formulações e informações em embalagem e preços de produtos e serviços;  

3- apresentar o contexto das legislações vigentes, normas de qualidade e relacionadas a 

metrologia e medições para o exercício da cidadania, para a tomada de decisões, relacionando-

os com os conteúdos escolares e curriculares do Ensino Médio de modo a discutir a importância 

dos conhecimentos científicos na relação com o cotidiano; e  

4- estimular o compartilhamento entre escolas de educação básica e instituições de ensino 

superior e favorecer a formação de professores e de estudantes na perspectiva inclusiva, com 

oportunidades de aprendizagens e contribuindo  para o desenvolvimento científico e 

tecnológico e a inserção de alunos do Ensino Médio nos programas de bolsas de Iniciação 

Científica Junior (Programa CNPq/PIBIC-Jr/UNESP). 

 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

      O projeto que deu origem a este trabalho foi realizado em parceria com a Escola Estadual 

Prof. Adahir Guimarães Fogaça (Escola Fogaça) DA cidade de São José do Rio Preto, SP, a 

UNESP (FCFAr; IBILCE; IQ), o IAL e a UFSCAr. Inicialmente, o projeto do Curso de Férias 

foi apresentado a cinquenta (50) alunos de química da escola distribuídos pelos períodos 

matutino, vespertino e noturno (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentado o Projeto, vinte alunos (20) voluntariamente se comprometeram com o mesmo 

e cinco (05) docentes da escola; dois dos docentes eram diretores, politicamente importante 

para a garantia da consecução desse trabalho pela escola (Figura 2). 

O diferencial desse projeto está na proposta de abordagem aos alunos, durante a realização 

das atividades, sempre, com a permanência dos membros da equipe durante as atividades, na 

   Figura 2. Lab. da E.E. Fogaça: a) apresentação do projeto aos 50 alunos;  

   b) equipe dos 20 alunos que fizeram o Curso de Férias; Profs. Drs.  1- Ossamu;  

   2- Fernando; 3- Siomara  

a) b) 



 

condição de Professores Orientadores. A Figura 3 mostra a ação dos professores no 

atendimento intensivo aos alunos, buscando a discussão a tomada de decisão durante o 

andamento dos temas. 

  Na sequência das atividades, ao longo de quatro (04) semanas foram trabalhados os 

conteúdos conforme segue: 1- conceitos: medida e medição, qualidade e metrologia; 2- noções 

de medição, tolerância e variação; 3- histórico da medição no mundo e no Brasil: 4- a cultura 

metrológica e sua evolução no Brasil (evolução e criação do Inmetro); 5- qualidade (o cidadão, 

a evolução, os pensadores, a importância do relacionamento humano e a gestão de 

pessoas/fatos); 6- termos e definições da metrologia e qualidade atrelados ao comércio, as 

ciências básicas: matemática, física, química, biologia, aspectos históricos, linguagens;  

7- legislação sobre pesos e medidas cotidianas; 8- as medidas e a qualidade: relações com o 

cotidiano e conteúdos escolares; 9- discussão dos conteúdos das ciências da natureza, 

matemática e linguagens: a relação com aspectos da metrologia e qualidade para cidadania (as 

medições de pH, cálculos com operações básicas, preparo de soluções, conceito e medição de 

temperatura, massa, altura, análises de prazos de validades de alimentos, medicamentos, entre 

outros; e 10- a importância do conhecimento para a sociedade do futuro: a relação Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento de trabalho 

A metodologia foi desenvolvida trabalhando-se os conteúdos em módulos de forma 

expositiva e dialogada, com apoio de recursos multimídia, dinâmicas de grupo, construção de 

mapa conceitual, resolução de problemas, pesquisas e debates, atividades de campo com a 

realização de: 1- visitas à mercados, supermercados e shopping; 2- visitas técnicas à 

laboratórios de Química da UNESP (Figura 4), laboratórios de Empresa Parceira, acreditada 

no INMETRO; e 3- realização de oficinas específicas para alguns dos tópicos.  

Tais atividades compreenderam a emissão de relatos, por parte dos alunos e avaliações 

individuais e coletivas, além de dinâmicas com leitura de rótulos de alimentos, medicamentos 

e legislação pertinente, uso/manuseio de equipamentos eletrônicos, análises de tamanhos de 

roupas e sapatos, além da avaliação de perspectivas e discussões sobre consumo, indústria e 

comércio, entre outros, envolvendo noções de medições (doses, porções, etc.) e questões do 

cotidiano.  

Figura 3.  Atividades  de  medições  físicas  sob  a  atuação  dos  docentes orientadores:  

a) visão geral; b) detalhe da atividade de medição (termômetro infravermelho não 

regulamentado discussão de validade das medições-calibração) as práticas eram aplicadas  na 

forma de rodízio, devido a limitação no número de instrumentos; 1- Prof. Dr. Ossamu; 2- Profa. 

Dra. Siomára (Escola Fogaça) 

a) 
b) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO  

A avaliação foi conduzida a partir dos exercícios apresentados aos mesmos ao longo das 

atividades (avaliação continuada), dos relatos das atividades experimentais, dos pôsteres 

preparados e de sua apresentação ao público escolar e aos avaliadores (IAL, Empresas 

Parceiras, Universidade), na forma de evento realizado nas dependências da Escola Fogaça ao 

término das atividades do Curso.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A - Atividades em laboratórios e oficinas 

O processo de acompanhamento dos alunos, com os professores na função de 

orientadores, e com a evolução dos temas teve como resultado o estímulo dos alunos o que 

resultou numa evolução que contemplava a motivação e a aplicação dos mesmos às atividades 

em andamento.  

Como revelam as Figuras 3 e 4 apresentadas anteriormente, os alunos efetivaram 

medições nos laboratórios da Escola Fogaça, principalmente as medições físicas com destaque, 

as medições de massa empregando balanças semi-analíticas.  

A complementação das atividades de laboratório iniciadas na Escola Fogaça foi levada 

a termo nos laboratórios de química analítica do Departamento de Química e Ciências 

Ambientais, DQCA-IBILCE-UNESP onde os alunos puderam fazer medições de massa 

empregando as balanças analíticas de modo a ampliarem a dimensão das medições, em 

comparação as realizadas no laboratório da Escola Fogaça e reconhecendo a aplicação do 

conceitos de 5S, tratado nas oficinas da qualidade, e a aplicação da norma ABNT ISO GUIA 

IEC 17025 (laboratório não acreditado).  

Nos laboratórios da universidade, além das medições de massa em balanças analíticas 

(dmg), também, foram levadas a termo medições quantitativas empregando a técnica 

volumétrica atrelada ao método ácido base e medições espectrofotométricas dos corantes 

(indicadores ácido-base) empregados no método (Figura  5). 

As atividades foram desenvolvidas no sentido de estimular:  

1- práticas laboratoriais e experimentação envolvendo quantificação e medição de pH 

(alimentos, bebidas e etanol combustível) usando corantes e equipamentos; 2- resolução de 

problemas e exercícios relativos as atividades; 3- uso de cronômetros, metro,  termômetros 

Figura 4. Alunos do Ensino Médio em atividades nos Laboratórios de 

Química Analítica do DQCA-IBILCE-UNESP. Realização de experimentos 

e discussões/tratamento de dados obtidos nas medições físicas (E. Fogaça) e 

químicas obtidas na UNESP; 1- Profa. Dra. Elaine Furlan 



 

(TLV) e digitais (discussão de sua validade, pois, não há regulamentação para esse tipo de 

instrumento de medição) e termohigrômetro (Figura 3), no contexto da qualidade e da 

metrologia, física e/ou química; 4- discussões de trechos de filmes, séries e documentários, os 

quais contemplaram as questões da atualidade e as relações com o cotidiano envolvendo 

medidas e conhecimentos científicos; 5- visitas à empresas acreditada/indústrias, comércio e 

comunidade de modo geral com finalidade investigativa; 6- desenvolvimento de material 

escrito e expositivo, pôster, referente as atividades desenvolvidas, estimulando o trabalho em 

equipe (alunos e docentes da Escola Fogaça, docentes e discentes da PG e da graduação da 

Universidade), o compartilhamento de experiências e culminando com a apresentação do 

mesmo à comunidade, na forma de uma seção de pôsteres (parte da etapa avaliativa); 7- 

comprometimento do corpo docente da escola Fogaça (3 docentes) e gestão (2 diretores), com 

intervenções em parceria, nas atividades de planejamento, desenvolvimento, avaliação das 

atividades e desenvolvimento de produtos a serem aplicados nas atividades de laboratório da 

Escola, de modo a contribuir para a formação e melhorias das práticas docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades nos laboratórios tiveram como proposta a mudança no cenário dos 

laboratórios, objetivando ampliar a visão/universo dos alunos no que tange a qualidade. Tais 

atividades permitiram aos alunos colocar em prática os conceitos tratados em sala de aula e 

oficinas, propiciando aos alunos vivenciarem as diferenças nos processos de medição e 

poderem sentir e experienciar a evolução das condições de trabalho.  

O tratamento dos dados coletados nessa etapa e os coletados no laboratório da Escola 

Fogaça, previamente tratados a mão, foi efetivado no ambiente do laboratório com o uso de 

planilha EXCEL; os conceitos e as funções básicas de população, amostra da população, média 

e desvio padrão, inclusive incerteza foram previamente ensinadas/discutidas junto aos alunos 

em oficinas, desenvolvidas pelo Prof. Dr. OssamoHojo e os demais professores, assistindo aos 

grupos de 4 alunos. 

 

B – Visita técnica 

Assim, visando apresentar aos alunos a ampliação das condições das medições, agora no 

contexto de um sistema da qualidade, implementado a partir de normas de gestão, normas 

técnicas e  hibridas,  de gestão e técnica (ABNT ISO GUIA IEC 170125) deu curso a visitação 

a Empresa Parceira acreditada no INMETRO como mostra a  Figura 6.  

a) 

b) 

Figura 5. Atividades de análise química nos Laboratórios de Química Analítica do 

DQCA-IBILCE-UNESP: laboratório de medição de massa a); Laboratório de Química 

Analítica b); doutorandos: Bruno 1*; e Filipe 2* (IQ-UNESP); docentes da equipe:  Elaine  

5; Siomára 6 (Escola Fogaça); e Ossamu 7  
 



 

Essa visita ocorreu como a última das atividades externas à Escola Fogaça e à UNESP 

e teve como proposta aos alunos colocarem em prática os seus conhecimentos prévios e 

buscarem reconhecer a qualidade, sua implementação e a sua materialização no sistema da 

qualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a apresentação e fixação dos conceitos, anterior as visitações foram realizadas as 

oficinas em qualidade (incluindo conceitos da série ABNT NBR ISO 9001), normas técnicas e 

de gestão (ABNT NBR ISO GUIA 17025) atividades de dinâmica de grupo (Figura 7, a,b) 

com referência aos temas descritos anteriormente, conduzidas pelo Professor Dr. Paschoal 

(FCFAr-UNESP) e mestre da qualidade. 

Outro tópico importante para a etapa de visitações e atividades realizadas nos diferentes 

laboratórios foi o tema legislação, desenvolvida pela especialista do Instituto Adolfo Lutz, Dra. 

Cecília, na modalidade de oficina (Figura 7, c) abordando  as ações de Vigilância 

Epidemiológica, Sanitária e Ambiental, alimentar para a prevenção controle e eliminação de 

doenças e agravos de interesse em Saúde Pública, a importância da rotulagem (normas de) e a 

norma  ABNT ISO GUIA IEC 17025. 

A norma 17025 foi abordada em seus aspectos mais importantes do gerenciamento, da 

qualidade e das atividades de laboratório, para garantir os resultados das medições, sejam elas 

de qualquer natureza (bioquímica, química, de alimentos, dentre outros). Esses temas foram 

relacionados às especificações constantes nos rótulos de produtos alimentares, tais como 

lácteos, embutidos, águas engarrafadas, e outros cujos rótulos têm os parâmetros analíticos 

especificados e de outros produtos como os de limpeza (água de cloro; soda caustica comercial), 

dentre outros. 

Retomando as visitas guiadas à empresa essas foram iniciadas por uma exposição oral, 

por parte do responsável pela Qualidade e Metrologia. Essa abordagem, inicial à visitação, foi 

importante para que os alunos pudessem reconhecer as atividades realizadas pela empresa, o 

seu sistema da qualidade e importância, além das questões de segurança, de modo a poderem 

comparar com o que lhes foi apresentado nas atividades anteriores em sala de aula. Findas as 

apresentações abriu-se a palavra a perguntas, o que foi profícuo, pois observamos que os alunos 

já estavam   suficientemente preparados.  

Posteriormente, organizados em grupos de 4 alunos e 1 professor, tiveram acesso as 

atividades desenvolvidas na empresa referentes ao item de gestão e, na sequência, ao item 

ensaios laboratoriais sendo permitido a cada grupo participar do procedimento de análise de 

uma determinada amostra.  Para essa etapa da visitação, os alunos estavam 

preparados/orientados a observarem a prática da qualidade realizada pelos colaboradores da 

empresa; deveriam detectar e se apropriarem do fato de o tema qualidade estar ou não 



 

introjetado nas mentes/procedimentos dos colaboradores e se demonstravam consciência do 

que é qualidade. Essa abordagem tinha como estratégico o fato da grande proximidade das 

faixas etárias entre alunos e colaboradores da empresa. 

Interessante foram os resultados das apropriações por parte dos alunos, relatando o fato 

de que alguns cumprem o que é determinado pela empresa apenas no ambiente de trabalho. Isso 

evidencia, de certa forma: 1- a capacidade de ver e enxergar dos alunos e o fato de estarem 

apreendendo, aprendendo e intelectualizando os temas desenvolvidos em sala de aula, oficinas 

e demais atividades; e 2- as deficiências nas atividades de treinamento dos colaboradores, as 

quais possivelmente focam qualidade nas atividades da empresa e não na intelectualização do 

tema por parte do indivíduo. 

Neste sentido, a abordagem dos aspectos necessários para o entendimento do conceito 

da qualidade, a sua apropriação, intelectualização e sua importância no dia a dia do 

indivíduo/cidadão em ser qualidade primeiramente, deram base, juntamente, com OS outros 

conceitos, 5S, série iso9001-aspectos gerais focado na gestão de pessoas e do processo, e o 

tópico das normas técnicas e híbridas, para as atividades de observação e questionamentos 

durante a visita à Empresa Parceira, acreditada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – Trabalho de campo: da teoria à prática  

As atividades de medições e de reconhecimento das unidades de medidas, dos processos 

de medição, e das diferentes formas expressão dos resultados foi trabalhada para preparar os 

alunos para o trabalho de campo que incluía a visitação a mercados locais dos seus bairros, a 

redes de supermercados e shoppings de modo a observarem as diferenças na 

organização/arrumação e tratamento aos clientes ofertados pelos funcionários desses locais.  

Como parte ativa das visitações os alunos recolheram imagens de produtos e os 

respectivos rótulos, de modo a reconhecerem os valores químicos e energéticos dos produtos, 

datas de validade, dentre outras observações; neste momento, deveriam aplicar os conceitos 

previamente trabalhados, citados anteriormente, mas, principalmente, colocarem a sua atenção 

nos aspectos discutidos pela Dra. Cecilia (IAL); com foco nas questões de saúde pública 

(armazenamento, limpeza do local, das gondolas, dos refrigeradores e “frizeres”, dentre outros). 

Figura 7. Oficinas de: Qualidade a); Normas (Dra. Cecilia - IAL- S.J. do Rio Preto) b);  e  c) 

Dinâmica de Grupo tema  Norma  ISO série 9001 (Prof. Dr. Paschoal – FCFAr.-UNESP) 

    

Oficina: Qualidade 
     “Eu qualidade” 

     Prof. Dr. Paschoal, J.B. 

a) 

b) 

c) 



 

Todo o material recolhido foi avaliado pelos grupos, juntamente com os professores da 

equipe, de modo a que fosse feita a leitura de cada rótulo, das diferentes marcas e produtos, 

com atividade para reconhecimento efetivo dos valores químicos e, ou físicos, data de validade, 

expressos e suas significações. O momento oportunizou trabalhar questões de língua portuguesa 

e suas modificações recentes. Como exemplo citamos o episódio que se deu com o queijo do 

tipo mussarela ou muçarela (Mundo Educação [7]), um dos momentos em que se deu a inserção 

da Profa. De Língua Portuguesa da Escola Fogaça. 

Da mesma forma, foram avaliadas e discutidas as questões, observadas e apontadas 

pelos grupos, com relação às diferenças existentes entre os mercados de bairro, redes de 

supermercados e shoppings nos aspectos referentes à saúde pública, ao atendimento do 

consumidor, dentre outras.  

As discussões referentes ao tema foram encaminhadas de modo a se buscar o 

fechamento e o entendimento do porquê da necessidade de se entender, pensar, ser qualidade, 

conhecer as suas ferramentas de gestão e técnica, de modo a implementá-la; além de se conhecer 

as leis e normas para as questões da rotulação dos produtos, dos processos e procedimentos 

para gerar, com qualidade, os dados contidos nos rótulos do diferentes produtos. Neste sentido, 

entenderem a necessidade de empresas de análises químicas, e do papel da fiscalização seja ela 

da saúde pública, seja do INMETRO no que tange as empresas de ensaios, dentre outras. 

 

D – Finalização do curso e processo avaliativo 

Com o objetivo de dar o encaminhamento final a todas as atividades, desenvolvidas ao 

longo do Curso os alunos foram orientados à preparação do material para uma apresentação 

pública do conhecimento aquilatado, discutido e apreendido na modalidade de apresentação 

oral breve de 5 minutos e a de poster. Essa atividade foi importante por permitir o treinamento 

dos alunos na síntese de ideias e no domínio de conteúdos e da fala em público nessa 

modalidade, oral e poster, e fez parte do processo avaliativo dos mesmos. 

As imagens apresentadas na Figura 8 mostram parte das atividades desenvolvidas nas 

dependências da Biblioteca da Escola Fogaça. Nessas atividades, realizadas aos sábados, na 

forma de “Oficinas de Poster”, os alunos deram a consecução a materialização dos 

conhecimentos aprendidos e intelectualizados ao longo do curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em complementação a essas atividades, também foram realizados treinamentos de 

procedimento para apresentação pública como postura, impostação de voz e a forma de 

abordagem dos conteúdos frente aos visitantes ao painel. Esses treinamentos foram utilizados 

pelos alunos nas etapas finais que envolveram as atividades de apresentação oral e da 

apresentação dos painéis; esse treinamento foi ministrado pelas Profas. Dras. Iêda Pastre e Vera 

O. Tiera (DQCA-IBILCE-UNESP) e Cecília (IAL-S.J. do Rio Petro).  

b) a) 



 

As atividades finais de avaliação e finalização do curso aconteceram durante o evento 

público de apresentação dos pôsteres conforme discutido anteriormente. Os grupos fizeram a 

apresentação de seus trabalhos na forma de poster aos Docentes e alunos dos períodos matutino, 

vespertino e noturno acompanhados da presença dos avaliadores.  

A Figura 9 apresenta uma visão geral do pátio da escola, no momento das atividades e 

o detalhe de uma das avaliações ocorrendo simultaneamente as atividades gerais para o público. 

Os avaliadores compreendiam discentes do curso de PG-IQ-UNESP, Empresa Parceira e 

Professores do IBILCE-UNESP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a realização das atividades de apresentações orais e dos pôsteres se deu a 

finalização das atividades experimentais e práticas propostas para o Curso de Férias. 

Terminada as apresentações e de posse das fichas de avaliação dos pôsteres, conduzida 

pelos avaliadores externos a Escola Fogaça, os docentes do Curso de Férias puderam efetuar a 

classificação dos grupos em função do desempenho dos alunos/grupo. também foram 

consideradas na avaliação final todas as atividades desenvolvidas pelos alunos ao longo do 

curso conforme mencionado anteriormente. Foram, então, premiados os três primeiros lugares 

e os demais receberam menção honrosa. 

As entregas das premiações foram realizadas no recinto da Biblioteca com a presença 

de todos os alunos que participaram do curso e dos diretores da Escola e dos avaliadores 

(Figura 10). A escola foi também contemplada com a doação, por parte de Empresas Parceiras, 

incluso a de S.J. do Rio Preto, de três balanças semi-analíticas (ao ±0,001 g) e EPI (óculos de 

segurança,120 peças) de modo a atender a todos os alunos nas atividades de laboratório e 

sobressalentes (40 unidades).  

 

Conclusão 

Nesse novo olhar, papel da educação, com conteúdo aplicáveis ao dia a dia e 

fundamentado nos conteúdos escolares o Curso de Férias atingiu os objetivos propostos tendo 

comprometido pessoal especializado de diferentes áreas do conhecimento, provenientes de 

diferentes Universidades do estado de São Paulo, discentes dos cursos de Pós-Graduação do IQ 

e do IBILCE-UNESP e alunos de graduação que colaboraram nas atividades realizadas no 

IBILCE. Soma-se a essas colaborações as Empresas Parceiras, local e de outras cidades do 

estado.  

Outro aspecto importante da proposta desse trabalho, a de os docentes atuarem como 

professores orientadores frente aos alunos foi efetivada com sucesso, pois, com a evolução dos 

temas, ao longo do tempo, produziu como resultado o estímulo necessário aos alunos o que 

Figura 9.    a)   visão  geral    do   pátio  da   Escola  Fogaça;         b)   avaliação  em  curso;  
1-  Claudinei  (Empresa Parceira),     2- Profa. Dra. Vera Tiera      (Chefe do DQCA-IBILCE-
UNESP)   apresentação  dos  alunos  (Grupo  1)  aos avaliadores 

a)                                                                      b) 



 

resultou numa evolução a qual contemplava a motivação e a aplicação dos mesmos às atividades 

propostas.  

Neste sentido, os objetivos específicos foram atingidos levando os alunos à 

compreensão do cotidiano no contexto social, político, cultural e tecnológico. Estimulou-se o 

desenvolvimento da aprendizagem a partir de oficinas, aulas convencionais, atividades práticas 

(lúdicas e específicas com a realização de exercícios), experimentais (laboratórios da escola, 

UNESP, Empresa Parceira), da escrita, da leitura, do cálculo e da elaboração e apresentação do 

produto das atividades dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, os alunos desenvolveram habilidades, consciência, ciência, e pertinência 

para o reconhecimento da qualidade no cotidiano (lar, escola, emprego e sociedade) e nas 

tarefas diárias referente as medições, na expressão dos resultados (bojo da cultura metrológica), 

apropriação do significado da obrigatoriedade/importância das informações de datas de 

validade, nos rótulos, dos valores de peso/volume, líquido e bruto.  

Ainda, como resultado do curso, foi possível acompanhar a evolução desses alunos no 

ambiente escolar a partir de suas atividades e comportamento. Desse acompanhamento foi 

possível até o presente momento receber um total de sete alunos dessa turma de 20 na condição 

de bolsistas dentro do programa de Iniciação Científica Junior do CNPq., sendo que  03 alunos 

receberam bolsa no bojo do programa PIBIC-Junior/CNPq-Unesp (2019) e outros quatro na 

nova modalidade, PIBIC-EM(2020). Todos esses alunos foram engajados em projetos de 

metrologia de medição de massa, volume e temperatura. Esses projetos efetivados na UNESP 

foram e continuam sendo, paralelamente, transferidos para as aulas de laboratório da Escola 

Fogaça, sob o acompanhamento da Prof. Siomára, responsável pela área de Química da Escola.  
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