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RESUMO:As disciplinas profissionalizantes que envolvem eletricidade, mecânica e 
computação abrangem uma grande quantidade de conteúdo programático, 
consequência da combinação de teoria e prática. Devido este fato, compreender 
todos os conceitos, leis e o funcionamento de determinados equipamentos, exige a 
dedicação contínua aos estudos. Para isso, é preciso que o discente saiba discernir 
e eleger o que é relevante para resolver seus problemas e sanar parte de suas 
dúvidas, características que são essenciais em um processo ideal de aprendizagem. 
Além disso, destaca-se a importância do docente e monitores pedagógicos no 
processo de aprendizagem, figuras que são fundamentais na condução dos alunos 
para obtenção do sucesso escolar.Dessa forma, o presente artigo objetiva expor à 
avaliação de estratégias de ensino utilizadas nas disciplinas técnicas, cursadas em 
laboratório ou em sala de aula,cujas atividades foram desenvolvidas pelo “Programa 
Piloto de Acompanhamento Pedagógico com alunos do CTISM-UFSM: Ações de 
Inclusão e Sucesso no Desempenho Acadêmico”, ao longo do primeiro semestre de 
2016. 

PALAVRAS-CHAVE: Laboratórios; Acompanhamento Pedagógico; Ensino; Prática. 

INTRODUÇÃO 

Em uma instituição de ensino médio que valoriza a formação de seus alunos, 

a busca constante por uma educação de qualidade, exige o desenvolvimento de 

projetos que viabilizem a melhora do desempenho escolar do discente. Os desafios 

relacionados a este tipo de monitoria tornam-se ainda maiores, quando direcionados 

ao ensino médio integrado ao técnico. 

Dentre as principais estratégias utilizadas neste processo de evolução, 

destaca-se o acompanhamento pedagógico, a qual prioriza o auxílio individual e/ou 

coletivo, de alunos que apresentem dificuldade em discernir o conteúdo previsto nas 

disciplinas. 

Com isso, ter um responsável que o auxilia nos estudos, permite ao aluno 

desfrutar de certa “liberdade”, a qual favorece no seu aprendizado. Isso porque, a 

relação entre o aluno e seu tutor é direta, mesmo os estudos sendo em grupo, 

possibilitando uma maior aproximação entre eles.Entretanto, a utilização de práticas 

pedagógicas no ensino técnico não é suficiente para sanar todas as dúvidas de um 

aluno com dificuldade.  

Por conta disso, destaca-se a importância da utilização de laboratórios e 

todas as ferramentas que o compõe. Assim, com o auxílio de instrumentos de 

medição, softwares de simulação e equipamentos didáticos, a “absorção” de 

conhecimento técnico torna-se mais simples e direta. 



Dessa forma, o presente manuscrito objetiva expor as atividades laboratoriais, 

desenvolvidas com alunos do ensino médio integrado ao técnico, do Colégio Técnico 

Industrial de Santa Maria (CTISM), através da descrição de atividades desenvolvidas 

para o auxílio de alunos em disciplinas relacionadas a eletrotécnica, eletrônica, 

mecânica e informática. Ressalta-se, que as atividades apresentadas fazem parte do 

projeto desenvolvido pelo colégio “Programa Piloto de Acompanhamento 

Pedagógico com alunos do CTISM-UFSM: Ações de Inclusão e Sucesso no 

Desempenho Acadêmico”, que por sua vez, ainda encontra-se em andamento. 

O PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO PEGAGÓGICO  

Criado no ano de 2015, o projeto tem como objetivo, de reduzir os índices de 

reprovação de estudantes do Ensino Médio do CTISM. Para tanto, o mesmo se 

desenvolve a partir de aulas presenciais e a distância, as quais abordam 

conhecimentos gerais e profissionalizantes, realizadas por alunos de graduação. 

Além disso, em conjunto com as atividades escolares apresentadas, é feito o 

acompanhamento de alunos com baixo rendimento por bolsistas dos cursos de 

Pedagogia e Educação Especial da Instituição. A Figura 1 apresenta, de maneira 

sintetizada, as funções e as atividades realizadas no projeto, com alunos do CTISM. 

 

Figura 1 - Estratégias para o desenvolvimento do projeto. 
Fonte: Adaptado de Maraschin (2015).  
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MÉTODOS E ATIVIDADES 

A presente seção objetiva expor as atividades desenvolvidas pelos bolsistas 

do projeto ao longo do primeiro semestre letivo de 2016, nas disciplinas relacionadas 

a eletrotécnica, mecânica e informática. Para tanto, é feita a descrição das 

metodologias de maneira separada, como apresentado a seguir. 

Atividades do Projeto na Área de Mecânica 

O projeto buscou dar suporte pedagógico na área de mecânica e 

eletromecânica industrial para os estudantes dos cursos de Ensino Médio Integrado 

à Mecânica e Ensino Médio Integrado à Eletromecânica, na modalidade de Jovens e 

Adultos, proveniente do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica (PROEJA).Entretanto, embora os cursos técnicos de 

Mecânica e Eletromecânica na modalidade subsequente também sejam ofertados 

pelo CTISM, estes não tiveram as ações do projeto de grande forma estendidas em 

suas direções. 

Devido ao fato de que o objetivo principal do projeto é de concentrar o 

acompanhamento pedagógico nos cursos integrados, que entre os anos de 2012 e 

2014, apresentaram um crescente índice de reprovação (MARASCHIN et al., 

2015).Além disso, ressalta-se que os cursos que não possuem o currículo centrado 

na área de conhecimento da mecânica, mas possuem disciplinas relacionada a esta 

área, também receberam o auxílio direto do bolsista. 

Para a avaliação acerca da importância da prática de laboratório para estes 

cursos, foram selecionadas disciplinas de caráter teórico/prático e que 

apresentavam índices de reprovação ou insatisfatório de notas e avaliações de anos 

anteriores. Para tanto, optou-se na escolha de pelo menos uma etapa de cada curso 

e turma, sendo seis turmas de ensino médio e duas turmas de ensino médio 

integrado a modalidade do PROEJA. 

Para tanto, se fez necessário o contato prévio com os professores titulares de 

todas as disciplinas (total de 15) para avaliar a importância de intervenções em sala 

de aula e em atividades laboratoriais. A partir da troca de informações, e dos 

resultados do primeiro bimestre letivo dos cursos, as disciplinas com maiores 

problemas identificados foram:  



 Metrologia e Instrumentação – grande quantidade de estudantes com 

notas baixas na primeira avaliação; 

 Tecnologia Mecânica – grande quantidade de estudantes com notas 

baixas na primeira avaliação; 

 Resistência dos Materiais – grande quantidade de estudantes com 

notas baixas na primeira avaliação; 

 Sistemas/ Acionamentos Hidráulicos e Pneumáticos (SHP/ AHP) – 

problemas na utilização do laboratório, diante da grande quantidade de 

alunos. 

Dentre as situações destacadas, apenas a última disciplina citada apresenta 

larga utilização do laboratório como parte integrante da mesma. Dessa forma, o 

acompanhamento em aula e em laboratório foi mantido durante todo o período deste 

estudo. 

Atividades Práticas no Laboratório de SHP 

De maneira geral, a disciplina de Sistemas/ Acionamento Hidráulicos e 

Pneumáticos possui os seguintes objetivos: compreender, especificar e montar 

equipamentos pneumáticos, eletropneumáticos e hidráulicos simples e 

complexos;saber identificar as simbologias, para desenvolver projetos de tais 

sistemaspara automação de processos industriais. 

O laboratório utilizado possui bancadas de aprendizagem, compostas de 

dispositivos pneumáticos e eletropneumáticos, cujas características operacionais 

são estudadas em sala de aula (Figura 2). 

  
(a) (b) 

Figura 2 – (a)exemplo de circuito estudado pela disciplina; (b) bancada física de 
aprendizagem. 



A disciplina apresenta-se segmentada em etapas teóricas e práticas que 

contemplam a avaliação final dos estudantes. Estes precisam ser capazes de 

construir diagramas pneumáticos/eletropneumáticos, bem como interpretar e montar 

tais circuitos nas bancadas de aprendizagem. 

Durante a primeira etapa, verificou-se dificuldade por parte de alguns alunos 

em absorver a nomenclatura técnica dos elementos, além de visualizar mentalmente 

o processo geral do sistema. Além disso, percebeu-se uma certa resistência em 

assimilar estas informações, devido ao fato destes alunos terem realizado poucas 

aulas práticas. 

Por conta disso, se fez necessária a apresentação do laboratório aos 

estudantes desde a primeira aula, como forma de promover o desenvolvimento 

intelectual, curiosidade e motivação. Para tanto, optou-se por intercalar o uso da 

sala de aula e do laboratório. 

Independentemente do nível de abstração exigido pelos conteúdos técnicos, a 

interação com os componentes físicos mostrou-se enriquecedora no processo de 

aprendizagem. A grande quantidade de alunos ainda mostrou que, apesar dos 

pontos positivos citados, apenas a presença de um instrutor/professor no laboratório 

torna menos eficiente a utilização do tempo, pois apenas uma pessoa fica 

responsável pelo atendimento de cerca de vinte alunos, bem como pelo controle das 

atividades. 

Após a utilização de laboratórios práticos, foram introduzidos ao curso 

softwares de construção e simulação de diagramas técnicos, cujo acesso pode ser 

feito em laboratórios de computadores fornecidos pelo CTISM a seus alunos. Com o 

advento destas tecnologias, grande parte dos estudantes apresentou um interesse 

maior na disciplina. 

Além disso, a fim de motivar o trabalho em equipe, a avaliação que antes era 

realizada individualmente, passou a ser em equipes, trabalhando competências 

como, por exemplo, a liderança, espírito de equipe e ética e cidadania, que são 

importantes no desenvolvimento profissional. 

Ressalta-se que, como os estudantes de cursos técnicos do CTISM precisam 

realizar um estágio para obter registro profissional, é fundamental que os estudantes 

possuam conhecimento para adentrar em um ambiente industrial, seja ele 

relacionado a conteúdo técnico ou ambiental. 



Neste sentido, os estudantes do CTISM também são instruídos quanto às 

normas de segurança individual e coletiva, devendo segui-las, quando dentro dos 

vários laboratórios do CTISM. Assim, a preparação proporcionada pela utilização 

dos laboratórios agrega não apenas conhecimento técnico, mas também instiga o 

estudante a utilizar princípios como de segurança no seu trabalho e até mesmo no 

seu dia-a-dia. 

Atividades Práticas em Sala de Aula 

Nas disciplinas de Metrologia e Instrumentação, Tecnologia Mecânica e 

Resistência dos Materiais, as quais não possuem prática em laboratório, foi 

observado que a capacidade de abstração dos alunos também é determinante para 

seu desempenho nas avaliações destas disciplinas. 

Com isso, a utilização de softwares especializados, animações e outros 

recursos, bem como a prática de laboratório proporcionaria uma melhor introdução 

aos estudantes dos conteúdos. 

Outro problema identificado é em relação aos conteúdos técnicos que exigiam 

o conhecimento prévio de princípios e leis matemáticas, físicas e químicas, os quais 

só seriam vistos futuramente em outras disciplinas do ensino médio. Logo, o uso do 

laboratório seria fator decisivo na melhor associação e fixação de tais conteúdos. 

Atividades do Projeto na Área de Eletrotécnica 

As atividades relacionadas ao projeto de acompanhamento pedagógico 

também se fez presente nas disciplinas da área de eletrotécnica. Neste caso, assim 

como as demais áreas de conhecimento abordadas no presente manuscrito, foram 

atendidas todas as turmas que possuíam algum tipo de disciplina relacionada ao 

conteúdo em questão. 

O presente artigo, por sua vez, apresenta as atividades desenvolvidas em três 

disciplinas específicas, devido estas apresentarem algumas deficiências 

relacionadas ao ensino/aprendizagem. 

As disciplinas selecionadas e os problemas identificados encontram-se 

especificados a seguir:  

 Eletrotécnica 1: ofertada ao primeiro ano do ensino médio integrado ao 

curso técnico de Eletrotécnica. Neste caso, foi identificado nos alunos, de 



maneira geral, um problema em analisar e identificar visualmente 

exercícios relacionados com circuitos elétricos; 

 Eletricidade:ofertada ao primeiro ano do curso integrado de Mecânica, os 

alunos apresentavam uma grande dificuldade em discernir circuitos 

elétricos com resistores em série e em paralelo. Além disso, foram 

identificados alguns problemas relacionados a corrente alternada e a 

forma como ela é gerada; 

 Instalações Elétricas, ofertada ao segundo ano de Eletromecânica do 

PROEJA. Neste caso, em especial, foi dada uma maior atenção aos 

alunos, devido a carência de conhecimento relacionado a disciplinas 

fundamentais de matemática e física. Dessa forma, a realização de 

práticas e atividades externas, ocorreu com maior frequência. 

A seguir, é feita a descrição das atividades desenvolvidas a partir dos 

problemas apresentados acima. 

Atividades Práticas em Sala de Aula para Eletrotécnica 1 

Dentre as principais disciplinas citadas anteriormente, a Eletrotécnica 1 é a 

que menos utiliza o laboratório para realização de aulas práticas. Dessa forma, a 

combinação do excesso de conteúdo com a “monotonia” da sala de aula acaba 

desestimulando os alunos no aprendizado. 

Um dos fatores observados pelo bolsista, em conjunto com os professores 

responsáveis, foi o baixo desempenho dos alunos, representado pelas notas baixas 

do bimestre. Com isso, foram desenvolvidas algumas atividades que estimulassem 

os alunos a buscar conhecimento e assim, melhorar o rendimento escolar. 

Para tanto, foi proposto pelo bolsista uma maior aproximação com os alunos 

do primeiro ano, a fim de criar uma aproximação entre eles, e assim, tomar 

conhecimento de suas dificuldades. Além disso, a integração entre o bolsista e os 

alunos, acaba reforçando os conceitos apresentados no início deste trabalho, pois 

fornece ao discente uma liberdade para expor todas as suas dúvidas. 

Assim, com o desenvolvimento de aulas de reforço, o bolsista conseguiu 

definir um perfil para turma, e identificar as principais carências de conhecimento 



dos alunos, relacionadas ao conteúdo da disciplina. Dessa forma, as aulas 

passaram a ser objetivas, buscando atender a demanda de todos os alunos 

presentes. 

Deve-se ressaltar que a proximidade entre os alunos e o bolsista possibilitou 

a discussão e o desenvolvimento em conjunto de métodos e “macetes” para a 

resolução de problemas. Dentre os itens abordados, destacam-se metodologias para 

identificação de resistores série/paralelo e a simplificação do cálculo matemático, 

necessário para resolução de circuitos. 

Atividades Práticas para Disciplina de Eletricidade 

Quanto ao caso da turma de mecânica do primeiro ano, foram detectados 

diversos problemas relacionados a síntese de exercícios relacionados a eletrização 

e circuitos elétricos. Dentre as dificuldades observadas, destaca-se a troca de 

unidades entre as grandezas elétricas, como por exemplo, associar tensão a 

unidade de corrente, o ampere. 

Dessa forma, visando solucionar parte deste primeiro problema, foram 

desenvolvidas aulas práticas em laboratório, onde o aluno era instigado a 

confeccionar um circuito, e realizar medições das principais grandezas elétricas. 

Assim, com a utilização de instrumentos e a participação direta na aula, a absorção 

do conhecimento torna-se mais favorável. 

Além disso, para auxiliar os alunos no esclarecimento dos princípios físicos 

relacionados as grandezas de tensão, corrente e resistência, desenvolveu-se uma 

atividade em sala de aula, onde os alunos assumiam o papel de tais grandezas. 

Dessa forma, eram feitas interpretações de casos, como por exemplo, a resistência 

exercida por um condutor a passagem de corrente elétrica. 

Outro problema identificado pelo bolsista, juntamente com o professor, foi a 

dificuldade em entender os princípios de funcionamento da corrente alternada. 

Dessa forma, uma aula de reforço foi realizada em sala de aula, porém, foram 

utilizados equipamentos, animações, figuras e alguns sistemas de simulação, 

fornecendo ao aluno um panorama ampliado em relação ao tema em questão. 

Ao final das atividades, percebeu-se por parte dos responsáveis uma 

aceitação dos alunos, em relação às ferramentas utilizadas em sala de aula. Além 

disso, o dinamismo empregado em sala de aula proporcionou um ambiente mais 

confortável, aproximando a relação entre os alunos e o bolsista.   



Atividades Práticas para Disciplina de Instalações Elétricas 

O caso final, relacionado as disciplinas de eletricidade, trata-se da turma do 

segundo ano da mecânica do PROEJA. Esta turma, em especial, foi dada uma 

maior atenção, tendo em vista as dificuldades apresentadas por eles, em todos os 

conhecimentos básicos (matemática, física e química). Além disso, destaca-se que 

estes necessitam com maior urgência dos conhecimentos trabalhados em sala de 

aula, uma vez que eles já estão inseridos no mercado de trabalho. 

Dentre as dificuldades observadas, foram elencadas apenas as principais 

para se destacar neste trabalho. Para tanto, os tópicos apresentados a seguir 

contemplam os problemas seguido dos meios de solução utilizados. Neste caso, 

optou-se por esse tipo de apresentação, tendo em vista a grande quantidade de 

dificuldades identificadas. 

1) Interpretação de diagramas unifilares de instalações elétricas: neste caso, 

verificou-se uma deficiência por parte dos alunos em saber reproduzir em 

uma folha os parâmetros de um projeto elétrico. Dessa forma, como meio de 

sanar parte destes problemas, foram realizadas aulas práticas, onde os 

alunos desenvolviam pequenos projetos; 

2) Interpretação e análise de problemas matemáticos: para este problema, em 

especial, desenvolveu-se atividades em sala de aula, utilizando problemas do 

cotidiano e grandezas elétricas, para ensinar as operações básicas da 

matemática. Além disso, os temas eram abordados de maneira “amigável”, 

com o acompanhamento direto em sala de aula pelo bolsista e o professor, 

podendo atender, de maneira individual, um maior grupo de alunos ao mesmo 

tempo; 

3) Manuseio em instrumentos de medição: diante da responsabilidade 

observada nos alunos do PROEJA, relacionado principalmente, a absorção 

de conhecimento prático, houve uma demanda considerável em relação ao 

manuseio de instrumentos de medição. Dessa forma, durante as aulas 

práticas, era feito um reforço específico de instrumentação, elencando as 

principais funções, quando utilizar e como utilizar. Assim, ao término das 

explicações, os alunos eram desafiados a utilizar o equipamento, para obter 

as medidas solicitadas pelo professor; 



4) Identificar problemas e elementos de uma instalação elétrica: outro fator 

relacionado a formação profissional merece destaque neste trabalho. Neste 

caso, observou-se certa deficiência em relação a identificação de elementos 

fundamentais de uma instalação, como por exemplo, identificar defeitos, 

sistemas de aterramento e as principais técnicas utilizadas. Para tanto, os 

alunos foram levados para um tour pelo campus da USFM, onde os mesmos 

realizaram medições, analisaram e identificaram os principais sistemas de 

aterramento do Centro de Tecnologia e do CTISM, além de identificar os 

sistemas e técnicas de instalações utilizadas nestes prédios. 

Atividades do Projeto na Área de Informática 

Outra área profissionalizante que o projeto buscou dar suporte pedagógico é a 

de Informática, na qual foram atendidos os estudantes de nível técnico, integrado ao 

ensino médio, do curso de Informática para Internet. 

Atividades para Disciplina de Algoritmos e Programação 

Assim como nas metodologias apresentadas, buscou-se dar um maior suporte 

aos alunos do primeiro ano que cursavam a disciplina Algoritmos e Programação. 

Deve-se destacar que o conteúdo abordado nesta matéria é a base inicial para 

compreender e aprender os conceitos teóricos e práticos de lógica de programação. 

Por conta disso, é fundamental absorver tais informações iniciais, para poder 

agregar e solidificar o conhecimento desde o princípio do curso. 

Para obter um melhor acompanhamento e relacionamento com os alunos, o 

monitor de informática foi designado a participar das aulas da disciplina em questão 

com a orientação e supervisão do professor responsável. As aulas são realizadas no 

laboratório “informática 3”do CTISM (Figura 3). 

Além da presença em sala de aula, o monitor também estava disponível aos 

alunos em horários extras, auxiliando no conteúdo programático e na resolução de 

exercícios. Ainda, para fomentar o uso de ferramentas computacionais e o estudo 

extraclasse, utilizavam-se mensagens eletrônicas (e-mail) para enviar alguns 

exercícios, bem como a sugestão de fontes de pesquisa. 

Neste sentido, algumas melhorias foram observadas e destacadas pelo 

professor responsável, as quais cabem ser relatadas no presente manuscrito. 

Segundo ele, através da introdução do monitor em sala de aula,houve uma melhoria 



significativa no desempenho da turma, tornando-a homogênea em termos de 

ensino/aprendizado, aumentando o poder de abstração lógica do conhecimento para 

a resolução dos exercícios. Com isso, os alunos começaram a obter melhores 

resultados nas avaliações, melhorando suas notas no decorrer da disciplina. 

 

Figura 3 - Laboratório de Informática III do CTISM. 
Fonte: Próprio autor. 

Atividades para Disciplina de Comunicação de Dados e Redes de Computadores 

Além da disciplina apresentada anteriormente, foi realizado o 

acompanhamento da turma do 1º ano na disciplina de Comunicação de Dados e 

Redes de Computadores. Embora não haja graves problemas de reprovação, esta 

disciplina vem se tornando cansativa aos alunos devido à grande quantidade de 

teoria envolvida em sua ementa. 

Assim, para evitar a dispersão dos alunos e o desinteresse dos mesmos, foi 

proposta a realização de aulas práticas em laboratório para elucidar alguns dos 

assuntos teóricos vistos no decorrer da disciplina. Com isso, notou-se um maior 

interesse por parte dos alunos, devido a participação ativa durante as aulas 

realizadas. 

Outras Atividades Práticas 

Ainda, as atividades referentes à área da Informática, também contemplaram 

minicursos de Informática básica, tais como, Word, PowerPoint, Excel, Windows 

para o PROEJA. De forma geral, estas tiveram a finalidade de proporcionar o 



ensino/aprendizagem das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) aos 

alunos, facilitando o desenvolvimento de trabalhos em todas as áreas relacionadas 

ao seu curso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ações desenvolvidas no projeto, até o presente momento, demonstraram-

se satisfatórias diante dos resultados e relatos repassados pelos alunos. Deve-se 

destacar que além das disciplinas profissionalizantes, o projeto abrange, também, 

disciplinas relacionadas ao ensino médio, tendo um bolsista para cada uma delas. 

A partir das atividades apresentadas, devem-se destacar algumas 

observações. Por exemplo, a absorção de conhecimento requer da utilização de 

meios que permitam ao aluno implementar os principais conceitos teóricos vistos em 

sala da aula. Entretanto, é fundamental que o mesmo esteja acompanhado de 

pessoas capacitadas, e que saiba utilizar as ferramentas disponíveis a favor do 

ensino profissionalizante. 

Neste sentido, destaca-se o trabalho desenvolvido nas disciplinas 

apresentadas neste manuscrito. Em todos os casos tratados, houve uma melhora 

significativa dos alunos, principalmente em relação a interpretação de problemas e 

na identificação de conceitos relacionados ao ensino técnico.  

Deve-se destacar também, que além do acompanhamento pedagógico 

exercido pelos bolsistas, o convívio direto e a identificação das principais carências 

dos alunos, possibilita o desenvolvimento de materiais objetivos, direcionados aos 

alunos com dificuldade. Por conta disso, disciplinas como a de Algoritmos e 

Programação e Instalações Elétricas, contam com o desenvolvimento de um material 

didático, que tem o objetivo de apresentar aos alunos, soluções relacionadas aos 

principais problemas identificados ao longo do projeto. 
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