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RESUMO 

 

Neste trabalho, através de questionários diagnósticos realizados com professores e alunos do 

Colégio Estadual Walter Orlandini (CEWO) constatou-se que a pouca utilização do 

laboratório de Química do colégio devia-se, principalmente, a falta de material de apoio à 

experimentação. Pelo fato do laboratório ser considerado pelos docentes e discentes do 

CEWO um importante recurso didático na melhoria do ensino-aprendizagem de Química, foi 

elaborado materiais de apoio às aulas experimentais dos três anos do Ensino Médio desse 

colégio fundamentados nos aportes teóricos da aprendizagem significativa crítica de Marco 

Antonio Moreira e epistemológicos de Gaston Bachelard. O caderno do professor possui 

orientações para organização e desenvolvimento de atividades laboratoriais que foram 

testadas no ano de 2013 e 2014. Os cadernos de experimentos dos alunos foram escritos de 

forma simples visando a autonomia dos alunos nas atividades experimentais e na liberdade de 

ação do professor para que o ensino se tornasse socialmente ativo. Nesses cadernos os alunos 

desenvolverão a aprendizagem investigativa, anotarão e analisarão dados, elaborarão 

hipóteses e pré-conclusões, desenvolverão a capacidade de argumentação numa relação 

dialógica com o professor no intercâmbio de ideias e na construção do conhecimento. Os 

cadernos de conclusões dos alunos foram elaborados para que os alunos possam desenvolver 

uma aprendizagem investigativa e crítica pós-atividade experimental, buscando as 

implicações CTSA do estudo realizado, a alfabetização científica e a leitura de novas fontes 

de informação. A aplicação dos cadernos de atividades experimentais iniciou-se em 2013 para 

227 alunos distribuídos em duas turmas do primeiro ano, uma do segundo e três turmas do 

terceiro ano. Já em 2014 as atividades práticas foram realizadas com 223 alunos distribuídos 

em uma turma do primeiro ano, duas do segundo e três turmas do terceiro ano. Através de 

questionário os materiais de apoio foram avaliados por todos os professores de Química do 

diurno do CEWO constatando que 100% dos professores avaliaram positivamente o trabalho 

desenvolvido. Os cadernos de experimentos também foram avaliados pelos alunos de 2013 e 

observou-se que a maioria dos discentes aprovou o material de apoio. Uma breve percepção 

da contribuição dos materiais de apoio foi realizada comparando o índice de aprovação do ano 

de 2012, ano em que não foi aplicada a metodologia desenvolvida, e do ano de 2013, ano em 

que os materiais de apoio foram usados; bem como a análise das anotações dos alunos 

registradas em seus Cadernos de Conclusão. Dessas análises podemos considerar de forma 

geral que houve melhoria e/ou motivação no aprendizado de Química dos alunos do CEWO. 

 

Palavras Chave: Ensino de Química; Experimentação; Ensino e aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In this paper, through diagnostic surveys conducted with teachers and students of the Public 

High School Walter Orlandini (CEWO) it was found that the low use of chemical laboratory 

of the school was due mainly to the lack of support for experimental purposes. Because the 

laboratory may be considered by teachers and students of CEWO an important teaching tool 

in improving the teaching / learning of chemistry, was developed to support experimental 

classes three series of High School this college, based in the framework of meaningful 

learning of critical theory of the Marco Antonio Moreira and epistemological Gaston 

Bachelard. The teacher's notebook has guidelines for the organization and development of 

laboratory activities that were tested in 2013 and 2014. The notebooks of student experiments 

writings were simply seeking the autonomy of students in experiential activities and freedom 

of action of the teacher for that teaching became socially active. In these notebooks, the 

students will develop investigative learning, will note and analyze data, prepare hypotheses 

and pre-conclusions, develop the ability to reason in a dialogic relationship with the teacher in 

the exchange of ideas and knowledge construction. The notebooks of conclusions students 

were elaborated to allow students to develop a critical and investigative learning after 

experimental activity, seeking the CTSA implications of the study, the scientific literacy and 

reading new information sources. The application of experimental activities notebooks began 

in 2013 to 227 students divided into: two classes of the first year, one class of the second year 

and three classes of the third year. Already in 2014 the practical activities were conducted 

with 223 students divided into one class of the first year, two classes the second and three 

classes of the third year. Through questionnaire support materials were evaluated by all 

CEWO’s teachers of chemistry at the day-shift., noting that 100% of teachers evaluated the 

work positively. The notebooks experiments were also evaluated by the students of 2013 and 

it was observed that most of the students approved. A brief insight of the contribution of the 

support materials was performed by comparing the approval ratings of the year 2012, the year 

in which the methodology was not applied, and the year 2013, in which the supporting 

materials were used; as well as analysis of the notes of the students registered in its of 

conclusion notebooks. These analyzes can be considered that there was improvement and / or 

motivation of the students in the chemistry of CEWO learning.  

 

Keywords: Chemistry Teaching; Experimentation; Teaching and learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há décadas tem se discutido sobre a necessidade de melhorar a qualidade de ensino 

no Brasil, uma vez que, segundo pesquisas, somente 0,6 % das escolas brasileiras possuem 

uma estrutura próxima do ideal para o desenvolvimento do ensino (NETO JOAQUIM et al, 

2013, p. 90).  

Com relação ao Índice de Desenvolvimento Educacional (IDE), a Educação Primária 

no Brasil, quando comparada a 128 países, ocupa a 88
a
 posição nesse índice (UNESCO, 2010, 

p. 11). Tratando-se do Ensino de Ciências, o Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA) avaliou “o desempenho dos alunos de 15 anos, tendo em vista que essa é a 

idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos 

países” (Ibdem, p.10), e observou que mais de 40% dos estudantes estão situados no nível 

mais baixo de desempenho.  Já em matérias publicadas pelos meios de comunicação, apenas 

10,6% das escolas brasileiras possuem laboratório de Ciências. Com relação à leitura, 40% 

dos estudantes avaliados no Brasil com idade de 15 anos mostram níveis de “letramento 

equivalentes aos alunos que se encontram no meio da Educação Primária nos países da 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (ibdem, p.11)”. 

No que concerne ao professor, as políticas educacionais adotadas a partir da década 

de 1990 não oportunizaram “a possibilidade da libertação espiritual e econômica do professor, 

mediante uma formação e remuneração que lhe confira dignidade e prestígio” (FERREIRA; 

BITTAR, 2006, p. 1174). Todos esses dados apresentam a precarização da educação em um 

país que desde a sua origem protela o enfrentamento dos problemas apresentados na 

educação. A Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96, o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), o Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE) 2007 e o Plano Nacional de Educação (PNE) apontaram a necessidade de 

mudanças radicais que são tratadas por medidas que não possuem unidade de plano e nem 

espírito de continuidade. 

Apesar dos aspectos negativos apresentados, quando se trata do Ensino de Ciências, 

outros trabalhos mostram sua melhoria nas últimas décadas. No tocante ao Ensino de 

Química, a década de oitenta foi o marco do desenvolvimento em pesquisas que buscaram 

novas metodologias que promoveram um melhoramento do processo de ensino-

aprendizagem. Novas ferramentas instrucionais, além do quadro negro e livro didático, estão 
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aliados à necessidade de um aprofundamento teórico e epistemológico a serem aplicados nas 

escolas e foram propostas por Shulman, Freire, Thomas Kuhn, Bachelard, Morin, Moreira 

dentre outros. Dessas ferramentas, segundo Giordan (1999, p. 43) a experimentação “desperta 

um forte interesse entre os alunos de diversos níveis de escolarização pelo seu caráter 

motivador, lúdico, essencialmente vinculada aos sentidos”. Além disso, a experimentação, 

inclusive no Ensino Médio, deve primar pelo desenvolvimento do pensamento crítico e 

reflexivo do aluno e, para tal, é necessário que suceda “por meio do contato do aluno com o 

objeto de estudo, organizado e dirigido pelo professor numa relação dialogada, levando o 

aluno a refletir sobre os conceitos envolvidos” (GUIMARÃES ORLINEY, 2008, p. 1). 

Considerando o universo das escolas brasileiras que possuem laboratório de 

Ciências, encontra-se inserido o Colégio Estadual Walter Orlandini (CEWO). Apesar desse 

privilégio, a escola possui a carência de material de apoio para ser utilizado no laboratório 

pelos professores, dificultando a concretização efetiva do processo de ensino-aprendizagem, 

que só é possível através da prática. 

Nesse sentido, este trabalho discutirá as questões realçadas acima considerando, 

principalmente, a importância de materiais de apoio ao aluno e professor do CEWO, além da 

experimentação no processo ensino-aprendizagem, visando promover a utilização do espaço 

disponível na escola para tal atividade. 

 

1.1. HISTORICIDADE DO ENSINO NO BRASIL 

Quando se fala em educação brasileira é um consenso entre os educadores a melhoria 

da estrutura educacional. Todavia, para atender a esse quesito, são necessários investimentos e 

conhecimento histórico da educação brasileira, pois 

 

 

considerando que é pela história que nós nos formamos como homens; que é por ela 

que nós nos conhecemos e ascendemos à plena consciência do que somos; que pelo 

estudo do que fomos no passado descobrimos ao mesmo tempo o que somos no 

presente e o que podemos vir a ser no futuro, o conhecimento histórico emerge 

como uma necessidade vital de todo ser humano (Saviani, 2008, p. 3). 

 

 

Do período pré-colonial que se iniciou no ano de 1500 com a chegada dos 

portugueses até a criação do Governo Geral em 1548, observa-se que não houve a necessidade 

da expansão da escola pelo fato do Brasil ser uma colônia agrícola e devido a esse sistema 

econômico, herdamos consequências que ainda são sentidas nos dias atuais que é a 

dificuldade e resistência das elites em investir em educação. 
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O ano de 1549 é considerado como marco do início da história educacional no Brasil 

realizado pelos jesuítas. Segundo Aranha (2008, p. 140), “apenas quinze dias depois de 

desembarcarem no Brasil, os jesuítas encabeçados por Manoel da Nóbrega fundaram uma 

escola de ‘ler e escrever’ em Salvador”. Ribeiro, (1982, p. 27) diz que “o primeiro plano 

educacional, elaborado pelo padre Manoel da Nóbrega, percebe-se a intenção de catequizar e 

instruir os indígenas, como determinavam os “Regimentos”; como também, a necessidade de 

incluir os filhos dos colonos”.  

Na prática, entretanto, o que se constata é que o plano legal de catequizar e instruir o 

índio só existiu no papel. Ribeiro, (1982, p. 29) diz que era “necessário concentrar pessoal e 

recursos em pontos estratégicos, já que os recursos eram reduzidos. Os tais pontos eram os 

filhos dos colonos em detrimento do índio, os futuros sacerdotes em detrimento do leigo”. O 

que se confirmou foi a separação dos catequizados dos instruídos, ou seja, desde a sua origem 

a educação brasileira destinou o trabalho intelectual apenas a elite. 

Saviani explana que os subsídios que a coroa oferecia aos jesuítas era somente para a 

sua alimentação e vestuário e nunca para a construção de escolas. Como os jesuítas queriam 

construir escolas, eles mantinham suas vestimentas, alimentavam-se de esmolas e transferiam 

o dinheiro de sua alimentação para a construção de escolas. Constata-se, então, que desde a 

origem da escola brasileira há penúria no desenvolvimento da educação no Brasil (informação 

verbal).
1
 

Em 1564 colocou-se em execução a redízima, que consistia em 10% dos impostos da 

colônia sendo convertido para obra dos jesuítas, o que facilitou o ensino desenvolvido pelos 

mesmos. Porém, apesar desse ensino ser público por ser mantido pelos cofres públicos, ele era 

privado por ser mantido por uma ordem religiosa, fazendo com que fossem destinadas apenas 

às elites. Segundo França
2
 (1952 apud MASCARELLO, 2006, p. 9) “ao longo destes 

duzentos anos de atividade, a ordem de Inácio chegou a dirigir 578 colégios, 150 seminários e 

728 casas de ensino no mundo”. 

No ano de 1759, devido a desgastes políticos entre jesuítas e a coroa portuguesa, o 

Marquês de Pombal expulsa os jesuítas e a “coroa portuguesa toma posse de todos os bens da 

ordem. Seus colégios e propriedades foram leiloados ou usados para outros fins (Hospital 

Militar, Faculdade de Medicina, e outros)” (MASCARELLO, 2006, p. 10). Nesse período foi 

implantada uma estrutura educacional conhecida como aulas régias, ou seja, uma Escola 

                                                 
1
 Disponível no site da RTV/Unicamp desde 16 de outubro de 2012. A entrevista pode ser assistida através do 

link:  https://www.youtube.com/watch?v=YgWUpP4xxRM. Acessado em 03 de abril de 2014. 
2
 FRANÇA, S. J. L. O Método Pedagógico dos Jesuítas – O Ratio Studiorum. Introdução e Tradução. Rio de 

Janeiro: Editora e Livraria Agir, 1952. 
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Pública Estatal “inspirada nos ideais iluministas e usando como estratégia o despotismo 

esclarecido” (SAVIANI, 2008, p. 148). Os professores eram nomeados pelos bispos, 

geralmente “mestres e capelães de engenho exerciam a função” (MASCARELLO, 2006, 

p.11), eram “vitalícios, mal preparados, eram improvisados e mal pagos” (BELLO, 2001, p. 4). 

Segundo Aranha (2008, p. 191), “para pagamento dos professores o governo instituiu o 

‘subsídio literário’ a fim de gerar recursos que nem sempre foram aplicados a manutenção das 

aulas”. 

Fernando de Azevedo
3
 em sua obra “A cultura brasileira” afirma que a “ação 

reconstrutora de Pombal não atingiu senão de raspão a vida escolar da colônia” (ARANHA, 

2008, p.192). “O que se pode dizer que até o século XIX não havia uma política de educação 

sistemática e planejada. As mudanças tendiam a resolver problemas imediatos, sem encará-los 

como um todo” (ARANHA, 2008, p. 221). Para Mascarello (2006, p. 4) o que se viu “foi o 

mais absoluto caos que continuou até que a Família Real, fugindo de Napoleão na Europa, 

resolve transferir o Reino para o Novo Mundo”. Apesar da vinda da Família Real, da abertura 

das Academias Militares, das Escolas de Direito e Medicina, da Biblioteca Real, do Jardim 

Botânico, da Imprensa Régia, a educação continuou a ter uma importância secundária, pois 

não foi criada na gestão de Dom João VI, Dom Pedro I e II, um sistema educacional. 

Despendeu-se maior atenção ao Ensino Superior pelo interesse em formar mão de obra para a 

ocupação das funções burocráticas, evidenciando uma educação com caráter propedêutico, 

que atendia apenas a uma classe dominante e às necessidades do momento e o Ensino 

Elementar não foi visto como meta prioritária. 

Para Romanelli
4
 (1983 apud MASCARELLO, 2006, p. 12), 

 

 

A presença do príncipe Regente, D. João, por 12 anos, trouxe sensíveis mudanças no 

quadro das instituições educacionais da época. A principal delas foi sem dúvida, a 

criação dos primeiros cursos superiores (não teológicos) na Colônia. Embora 

organizados na base de aulas avulsas, esses cursos tinham um sentido profissional 

prático. Dentre as escolas superiores, distinguiram-se a Academia Real da Marinha e 

a Academia Real Militar, esta mais tarde transformada em Escola Central e Escola 

Militar de Aplicação, que tiveram a incumbência de formar engenheiros civis e 

preparar a carreira das armas. Os cursos médicos-cirúrgicos da Bahia e do Rio de 

Janeiro foram as células das nossas primeiras Faculdades de Medicina. Não se pode 

omitir a criação de um curso de Economia Política, que ficou a cargo de José da 

Silva Lisboa. O Gabinete de Química organizado na Corte e o Curso de Agricultura 

criado na Bahia, em 1812, foram duas tentativas de implantação do Ensino Técnico 

Superior, que, se não vingaram, pelo menos tiveram o mérito de trazer para a 

Colônia opções diferentes em matéria de educação superior. 

 

                                                 
3
 AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira: introdução ao estudo da cultura no Brasil. 4. ed. Brasília: 

Editora UnB, 1963, p.539. 
4
 ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil (1930/1973). Petrópolis, RJ: Vozes, 1983. 
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Com a Proclamação da Independência, os deputados motivados pelos ideais da 

Revolução Francesa, aspiraram na Assembleia Constituinte de 1823 a um sistema nacional de 

instrução pública que resultou em lei nunca cumprida. Implantou-se, então, o método de 

Ensino Mútuo ou Monitorado do pedagogo inglês Lancaster e que tinha o objetivo de instruir 

o maior número de alunos com o menor gasto possível. Tal método, porém, fracassou por 

falta de investimento “em salas amplas que foram improvisadas, falta de bancos, quadros, 

fichas, compêndios etc. Os resultados foram medíocres e artificiais” (ARANHA, 2008, p. 

223). Para melhorar a formação dos professores foram criadas as Escolas Normais que 

“tinham duração instável, fechando e retornando às atividades como plantas exóticas que 

nascem e morrem quase no mesmo dia” (ibdem, p. 227). Era grande a distância entre o 

discurso de valorização à profissão docente e sua prática efetiva “porque o governo pagava 

mal e não oferecia adequado apoio didático às escolas” (ibdem). 

Com a Proclamação da República, a educação brasileira recebe a influência da 

filosofia positivista e “surge a demanda por educação voltada para a utilidade prática, ligada 

aos objetivos de formação para o trabalho, como condição para a formação de uma sociedade 

fundada sobre novas bases” (PEREIRA; PASSOS, 2010, p. 2). É proclamado o decreto n
o
 6 

de 19 de novembro de 1889 que extinguiu o voto censitário e impôs o saber ler e escrever 

como condição do acesso a participação eleitoral. Outros decretos estabeleceram a laicização 

do Ensino Público e a competência às unidades federadas da instrução pública. A 

Constituição da República Federativa dos Estados do Brasil de 1891 trouxe sobre a 

incumbência da União o Ensino Superior e Secundário e para o Estado o Ensino Primário e 

Profissional. Todavia, devido a autonomia dos Estados e a falta de recursos dos mesmos, 

ocorreu um agravamento no sistema educacional, pois criou-se propostas educacionais 

desiguais entre os Estados. Esse agravamento reforçou a dualidade do sistema de ensino que 

segundo Romanelli (2009 apud PEREIRA; PASSOS, 2010, p. 3) resultou 

 

 

na coexistência de duas propostas educacionais nitidamente delineadas: a primeira, 

caracterizada pela educação livresca e acadêmica voltada à formação das elites para 

realização do trabalho intelectual e assunção de funções públicas, a outra, 

essencialmente vinculada à formação das massas para o trabalho manual, através da 

preparação para um ofício. 

 

 

Segundo Aranha (2008, p. 299) “na década de 1920 o índice de analfabetismo 

atingira a cifra de 80%, o que resultou em fortes discussões sobre educação e pedagogia”.  A 

partir de 1930, segundo Saviani (2008, p. 148), “que se deu um crescimento acelerado a 



15 

 

escola de massa”. Esse fato ocorreu associado à crise mundial com a quebra da bolsa de Nova 

Iorque e a cotação do café brasileiro a zero, o que provocou um colapso no modelo agrário 

comercial exportador brasileiro, sendo substituído por uma economia voltada para o mercado 

interno e sua industrialização, um modelo nacional desenvolvimentista. Para Minozzi (2007, 

p. 5), a “urbanização crescente pela decadência das formas de produção no campo e a 

intensificação do processo de industrialização, aumentou a demanda social por educação”. 

A educação na Era Vargas é marcada pela luta dos defensores da Escola Nova e 

pelos educadores católicos. Os defensores da Escola Nova, baseados nas concepções 

filosóficas de John Dewey, acreditavam que a educação é uma necessidade social e 

propunham uma escola única, obrigatória e gratuita. No centro da disputa entre os defensores 

da Escola Nova e educadores católicos, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública 

(MESP), dirigido pelo então Ministro Francisco Campos que promove a reforma de 1931 

sancionando decretos para organizar o Ensino Secundário e as universidades brasileiras ainda 

inexistentes (MASCARELLO, 2006). Para Aranha (2008, p. 305), “pela primeira vez uma ação 

planejada visava a organização nacional”. 

Em 1932 foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, assinado por 

26 educadores, entre ele Fernando de Azevedo e Anízio Teixeira (ARANHA, 2008, p. 303). 

O documento defendia um programa de âmbito nacional por uma educação obrigatória, 

gratuita e leiga com dever do Estado. 

A Constituição de 1934 determinou a União a “fixar o Plano Nacional de Educação, 

compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados, e coordenar e 

fiscalizar a sua execução em todo o território do país” (GHIRALDELLI
5
, 2001 apud 

MASCARELLO, 2006, p. 18). A Constituição garantia a educação como direito de todos 

devendo ser ministrada pela família e pelos Poderes Públicos. 

A Constituição de 1937 baseada em tendências fascistas enfatiza o Ensino Pré-

vocacional e Profissional e a participação do Estado restringe-se aos que não dispunham de 

recursos para custear seus estudos. Para Bello (2001, p. 8) a Constituição de 1937 “marca uma 

distinção entre o trabalho intelectual, para as classes mais favorecidas, e o trabalho manual, 

enfatizando o Ensino Profissional para as classes mais desfavorecidas”. Para Pereira e Passos 

(2010, p. 7) 

 

 

as Reformas realizadas no quadro de constituição do Estado Nacional, a um só 

tempo, conferiram à educação sistematicidade e organicidade e, por outro, 

                                                 
5
 GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. História da Educação. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2001 
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reafirmaram na como meio de manutenção e reprodução das desigualdades de que é 

emblemática a distinção entre ensino para as elites (o Secundário e o Superior) e 

para as classes populares (o Profissional). 

 

 

Ribeiro (1982, p. 137) comenta que o “Ensino Secundário se destina a homens que 

deverão assumir as responsabilidades maiores dentro da sociedade e da nação, dos homens 

portadores de concepções e atitudes espirituais que é preciso infundir nas massas”. 

Minozzi (2007, p. 9) conclui que “há, portanto, a manutenção do sistema dual de 

ensino. Isso, evidentemente, transformava o sistema educacional, de modo geral, em um 

sistema de discriminação social” e Ribeiro, (1982, p. 138) “aponta como um retrocesso no 

ponto de vista educacional”.  Esse retrocesso ocorreu devido a um modelo que promovia o 

desenvolvimento nazi-facista, ou seja, promovia um modelo econômico sem modificação da 

ordem social existente.  

O período da República Nova (ou República Populista) inicia-se de 1946 a 1964 e 

vivia-se a esperança no desenvolvimento do Brasil com o slogan “50 anos em 5”, da 

elaboração da Constituição de 1946 que retorna ao preceito de que a educação é direito de 

todos e determina a obrigatoriedade de se cumprir o Ensino Primário como competência da 

União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, e na educação ocorre “um 

debate nunca visto que teve como pano de fundo o anteprojeto da LDB que levou treze anos 

para entrar em vigor” (ARANHA, 2008, p. 309). Esse debate tinha como cunho a tentativa de 

superar a dualidade do sistema de educação nacional. De um lado os defensores da Escola 

Nova, em defesa da Escola Pública, do outro, os defensores da Escola Privada, que 

pertenciam às congregações religiosas, travavam um intenso debate. As escolas de grau 

secundário pertenciam a Igreja Católica e o Ensino Propedêutico ministrado “sempre 

favoreceu os segmentos privilegiados” (ibdem, p. 310). Acusavam a Escola Pública de 

condições de desenvolver “somente a inteligência, mas não educava na formação das almas 

na filosofia integral da vida, relacionando desta forma o aumento do índice da criminalidade 

com a propagação da Escola Pública. Acusavam os defensores da Escola Pública de serem 

socialistas, comunistas, extremistas de esquerda, inimigos de Deus, da Pátria e da Família” 

(RIBEIRO, 1982, p.151). Para Bello (2001, p. 9) 

 

 

depois de 13 anos de acirradas discussões foi promulgada a Lei 4.024, em 20 de 

dezembro de 1961, sem a pujança do anteprojeto original, prevalecendo as 

reivindicações da Igreja Católica e dos donos de estabelecimentos particulares de 

ensino no confronto com os que defendiam o monopólio estatal para a oferta da 

educação aos brasileiros. 
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Apesar do desapontamento dos intelectuais que lutaram por uma LDB mais 

democrática, a primeira metade da década de 1960 sucedeu um período de profunda 

efervescência ideológica numa ação efetiva de movimentos de educação e cultura popular 

empenhados na alfabetização, no enriquecimento cultural e na conscientização política do 

povo. O que corroborou na efervescência ideológica foi a proposta de uma doutrina social-

cristã do papa João XXIII que trouxe aos católicos uma ação ativa diante das “desigualdades e 

conivência com as elites, orientando um resgate da dignidade dos segmentos populares 

excluídos” (ARANHA, 2008, p. 312). Isso acarretou que jovens estudantes cristãos e 

sacerdotes juntamente com comunistas e socialistas se unissem a atuar criticamente em 

programas de conscientização e construção de um novo país. 

Com o golpe militar de 1964 o movimento de conscientização popular foi sufocado 

por severa repressão e censura e “obteve o apoio de setores da fração da classe burguesa 

como: empresários, banqueiros assim como o apoio das classes médias” (TOSTES, 2011, p. 1). 

Na área de educação houve a reforma tecnicista e acordos do Ministério da Educação e a 

United States Agency for Internacional Development (MEC-Usaid) pelos quais o Brasil 

receberia assistência técnica e cooperação financeira dos Estados Unidos. Desta forma, 

segundo Aranha (2008, p. 316) “desenvolveu-se uma reforma autoritária, vertical, 

domesticadora, que visava atrelar o sistema educacional ao modelo econômico dependente, 

imposto pela política norte-americana”. Foi desenvolvido um método de ensino centrado em 

formar pessoas, não para a vida social, mas para o mercado de trabalho que atendia as 

empresas multinacionais e indústrias, não visava desenvolver o senso crítico dos educandos 

nem um entendimento real do seu quadro social. A antiga Escola Normal, destinada à 

formação de professores do Ensino Fundamental, foi desativada. O Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (Mobral) veio substituir o programa de alfabetização de Paulo Freire que era 

considerado subversivo por ter um conteúdo ideológico. Extinguiu-se a disciplina de Filosofia 

e diminuiu-se carga horária das disciplinas História e Geografia para enfraquecer a 

consciência política e senso crítico. A disciplina Educação Moral e Cívica foi idealizada e 

adicionada em todos os graus e modalidades de ensino para caracterizar a ideologia e 

manipulação. Substituiu-se o Ensino Primário e Ginasial pelo 1
o
 grau de 8 anos e o Ensino 

Secundário e Técnico pelo 2
 o
 grau de 3 a 4 anos. Com relação ao Ensino de Ciências, Moreira 

(2004, p. 6) aponta que educação em Ciências evoluiu a “grandes projetos curriculares que 

surgiram nos anos 50 e 60”. 
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Em 1971 foi criada a Lei 5.692, a nova LDB, onde segundo Bello (2011, p. 10) “a 

característica mais marcante desta Lei era tentar dar a formação educacional um cunho 

profissionalizante” que para Aranha (2008, p. 319) “não se efetivou”. O vestibular 

classificatório foi criado para conter a demanda ao acesso às universidades o que reforçou a 

seletividade e o dualismo escolar, um Ensino Propedêutico, favorecendo à elite o acesso às 

melhores universidades. Para Pereira e Passos (2010, p. 9) 

A dualidade entre educação profissional e o ensino preparatório para ingresso no 

Ensino Superior, agora Segundo Grau, retornava dando mostras de vitalidade, 

permanência e resistência, ultrapassando regimes ditatoriais e democráticos, 

governos civis e militares, três Cartas Magnas, e duas Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação, enfim, diferentes formas de exercício do poder e de aparatos jurídicos. 

Embates ainda serão travados com o fim do Regime Militar, a partir da segunda 

metade da década de 1980, e a restauração da democracia. 

 

 

Outras considerações implantadas no regime militar foram a “consolidação do 

interesse na privatização da educação em detrimento do Ensino Público” (SAVIANI, 2008, 

p.8), desrespeito ao professor, superexploração da força de trabalho, arroxo salarial e aumento 

de carga horária para recuperar as perdas salarias e manter a qualidade de vida. Para 

Guiraldelli
6
 (2003 apud ASSIS, 2009, p. 2) “os militares não trouxeram qualquer benefício à 

educação e a cultura brasileira. Somente uma visão bastante condescendente com os ditadores 

poderia encontrar indícios de algum saldo positivo na herança deixada pela ditadura militar”. 

Com relação ao Ensino de Ciências, Moreira (2004, p. 6) aponta que “a educação no Ensino 

de Ciências evoluiu em estudos sobre concepções alternativas nos anos 70 e nos anos 80 em 

estudos sobre mudança conceitual”. Schnetzler (2002, p. 16) aponta que desde o final da 

década de 70, a inclusão das relações Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) nos cursos de 

Ciências têm sido defendidas. Em 1980, Áttico Chassot, organiza o primeiro Encontro de 

Debates de Ensino de Química e nos anos subsequentes constata-se a prevalência de modelos 

apoiados na linha piagetiana, os quais enfatizavam o processo individual de construção de 

conhecimento por parte do aluno.  

O primeiro presidente civil que governou o Brasil após a ditadura militar foi José 

Sarney. A proposta do seu governo era reformular a política educacional com o plano 

Educação para Todos. Em 18 de setembro de 1985 foi lançado o dia nacional de debate sobre 

a Educação Básica, intitulado como o Dia D da Educação. Outro programa lançado foi o 

EDUCAR, cuja proposta pedagógica era baseada no “método Paulo Freire”. Segundo Santos 

(2010, p. 33), “no fim das contas, os planos da política educacional do governo Sarney não 

                                                 
6
 GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. Filosofia e História da Educação Brasileira. São Paulo: Manole, 2003.  

 



19 

 

foram executados em sua plenitude ou, quando executados, aconteceram sem qualquer tipo de 

planejamento”. 

Desse modo, as expectativas por mudanças foram depositadas no debate que ocorria 

entre dois grupos sobre o texto constitucional que ocorria na Assembléia Nacional 

Constituinte. Um grupo era formado por professores, intelectuais de esquerda, membros das 

universidades públicas e estudantes. O outro, conhecido como “Centrão”, era formado por 

civis que integraram os governos militares, membros da alta cúpula da igreja católica e 

membros das instituições de ensino privadas (SANTOS, 2010, p. 35 e 36). Em 5 de outubro 

de 1988 foi promulgado a Constituição da República Federativa do Brasil e no seu texto 

educacional está o retrato da polarização dos debates dos dois grupos, sendo que o domínio do 

texto está no interesse do grupo Centrão. A Constituição restabelece a vinculação 

orçamentária obrigando os governos a destinarem parte do seu orçamento para educação, a 

elaboração de uma nova LDB, a erradicação do analfabetismo em 10 anos e a universalização 

do Ensino Fundamental. Tratando do Ensino de Química, o ano de 1988, segundo Schnetzler 

(2002, p. 17), foi o “marcos do desenvolvimento da pesquisa em Ensino de Química no Brasil 

devido a Constituição da Divisão de Ensino na Sociedade Brasileira de Química ocorrida na 

XI Reunião Anual”. 

No governo de Collor e Itamar foram propostos três programas educacionais 

baseados nos ditames neoliberais da nova ordem mundial: Programa Nacional de 

Alfabetização e Cidadania; Programa Setorial de Ação do Governo Collor na área de 

educação; Brasil: um Projeto de Reconstrução Nacional. Além desses programas, foram 

idealizados os Centros Integrados de Atendimento à Criança inspirados nos Centros 

Integrados de Educação Pública (CIEP) do Governo Estadual do Rio de Janeiro de Leonel 

Brizola. Conclui-se que as políticas educacionais desse governo são marcadas por “forte 

clientelismo, privatização, enfoques fragmentados e impregnado de muito discurso e pouca 

ação” (YANAGUITA, 2011, p. 3). Com relação ao Ensino de Ciências nos anos 90, Moreira 

(2004, p. 6) aponta que a educação em Ciências evoluiu nos “estudos sobre representações 

mentais”. 

No governo de Fernando Henrique Cardoso ocorre a aprovação da LDB 9394/96, a 

criação do FUNDEF e o critério de avaliação de resultados como forma de controle mais 

eficiente (SAEB, ENEM, ENC-Provão e CAPES). Nesse governo ocorreu a separação do 

Ensino Médio do Profissionalizante e a redefinição das mantenedoras do Ensino Superior. O 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) passa a ser o 

órgão de avaliação em todas as modalidades do ensino brasileiro e elaborou o PNE que 
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vigorou até 9 de janeiro de 2011. Nesse governo desrespeitou-se a Lei 9.424/96 (artigo 6.º, § 

1.º) que estipulou o valor mínimo nacional para o custo-aluno, onde a União deixou de 

repassar cerca de R$ 12,7 bilhões de recursos federais aos Fundos Estaduais no período de 

1998 a 2002 e de 2003 a 2006, o que contribuiu para manter as desigualdades da oferta e a 

baixa qualidade de ensino no sistema público (YANAGUITA, 2011, p. 7). Com relação ao 

Ensino de Ciências, em maio de 1995 é lançada a Revista Química Nova na Escola que se 

torna uma referência na área de Ensino de Química. Moreira (2004, p.6) aponta que a “partir 

dos anos 2000 a Educação em Ciências evoluiu em estudos relacionados com o professor de 

Ciências”. 

No governo Lula, ocorre a aprovação do Ensino Fundamental em nove anos, a 

substituição do FUNDEF pelo FUNDEB que destina verbas a toda Educação Básica, a 

instituição do piso salarial nacional dos professores, a reorganização do Programa Brasil 

Alfabetizado, o restabelecimento e a articulação do Ensino Médio e Profissional, criação e 

implementação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a criação do 

Programa Universidade para Todos (PROUNI) e da Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), deu a sequência ao sistema de avaliação da educação e 

reformulou o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), instituiu o PDE e o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o PNE. 

Saviani elucida que a Política Nacional de Educação Brasileira do término da 

ditadura até os dias atuais 

 

 

possui características condensadas na equação FILANTROPIA + PROTELAÇÃO + 

FRAGMENTAÇÃO + IMPROVISAÇÃO resulta na PRECARIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO. Filantropia porque considera a educação como problema de toda a 

sociedade e não do Estado. Protelação porque adia constantemente o enfrentamento 

dos problemas apontados na Constituição de 1988, o Plano Nacional de Educação, o 

FUNDEF, o FUNDEB, o PDE de 2007 e o PNE. A fragmentação devido as 

inúmeras medidas que se sucedem e se justapoem sem unidade de plano e sem 

espírito de continuidade. A improvisação porque a cada ponto importante que se 

levante busca-se aprovar uma emenda constiutucional, decreto e portaria sem atentar 

para a sua efetiva necessidade e sua justaposição a outras medidas correlatas ou 

equivalentes. A precarização visível na rede física, nos equipamentos, nas condições 

de trabalho e salário dos professores, nas teorias pedagógicas de ensino e 

aprendizagem, nos currículos e nas avaliações dos resultados (informação verbal).
7
 

 

 

 Como solução à problematização exposta do sistema educacional brasileiro, Saviani 

(2007, p. 1253) propôs em 1997 que o Produto Interno Bruto (PIB) investido em educação 

                                                 
7
 Publicado pela Faculdade de Educação da UNICAMP desde 30 de junho de 2012. A palestra pode ser assistida 

através do link: http://www.youtube.com/watch?v=KDlydJpnhv8. Acessado em 03 de abril de 2014. 
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fosse dobrado dos 4% para 8% chegando ao patamar de países como Estados Unidos, Canadá, 

Noruega e Suécia que já há muito consolidaram seu sistema de ensino, universalizaram a 

Educação Básica, erradicaram o analfabetismo e mesmo nessa situação vantajosa, continuam 

investido cerca de 8% dos seus PIB em educação. O educador ressalva que o valor sugerido 

por ele deveria ser maior, pois o Brasil precisa implantar o sistema de ensino e que o valor 

mais condizente seria de 10%, semelhante a Coréia do Sul, que investiu 10% do seu PIB ao 

longo de 20 anos. Desta forma, haveria recursos para tratar a educação com a seriedade 

proclamada nos discursos, mas nunca efetivamente considerada, equipando adequadamente as 

escolas, professores bem preparados e com salários gratificantes à altura de sua importância 

social e educação integral. Apesar disso,  muitos educadores preocupados com a melhoria do 

sistema educacional brasileiro, tem se dedicado a elaborar novas metodologias de ensino, 

materiais de apoio ao professor, assim como, discutido o tema de forma mais abrangente. 

 

1.2. METODOLOGIAS DE ENSINO E MATERIAL DE APOIO 

 

Nos últimos anos a discussão em torno de novas metodologias que promovam a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem de Química vem sendo muito debatidas. Novas 

ferramentas instrucionais, além do quadro negro e livro didático, vêm sendo propostas como a 

Educação Lúdica. O uso da informática em jogos, laboratórios virtuais, animações 

computacionais, o uso de filmes, jornais, revistas em quadrinhos e improvisações teatrais são 

alternativas ao lúdico. Segundo Neto Hélio et al. (2013, p. 100) 

 

 

o uso das improvisações teatrais é utilizada na sala de aula, não apenas para motivar 

os estudantes, mas também para levantar concepções prévias e posteriores ao ensino 

de um conteúdo. Trazer o teatro para sala de aula é uma tentativa de integrar Ciência 

e Arte, contribuindo para uma formação mais ampla e consciente no Ensino Médio. 

 

 

O uso do lúdico é uma alternativa pedagógica em relação às aulas tradicionais, 

tornando o processo de ensino-aprendizagem de Química menos árido. Tal alternativa 

contribui para a insuficiência dos livros didáticos carregados de uma pedagogia tradicional e a 

ausência de laboratórios nas escolas. Todavia, o papel da experimentação no Ensino de 

Química é um consenso entre pesquisadores, professores e alunos. Para Giordam (1999, p.43) 

 

 

é um conhecimento dos professores de Ciências o fato de a experimentação 

despertar um forte interesse entre alunos de diversos níveis de escolarização. Em 

seus depoimentos, os alunos também costumam atribuir à experimentação um 

caráter motivador, lúdico, essencialmente vinculado aos sentidos. Por outro lado, 
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não é incomum ouvir de professores a afirmativa de que a experimentação aumenta 

a capacidade de aprendizado, pois funciona como meio de envolver o aluno nos 

temas em pauta. 

 

 

A experimentação deve ser apresentada com o objetivo de levar o aluno à reflexão 

entre prática e teoria, “criando um ensino contextualizado, investigativo, fazendo com que o 

aluno levante hipóteses, questionamentos e discussão dos fenômenos apresentados” 

(MACHADO; MÓL, 2008a, p. 58). “Deve permitir a reelaboração dos conhecimentos 

possibilitando ao aluno criar modelos explicativos sobre teorias utilizando uma linguagem 

própria e a análise crítica da aplicação do conhecimento químico na sociedade” 

(MALDANER, 2003, p. 57). Guimarães Orliney (2008, p. 1) recomenda que o papel 

pedagógico das atividades experimentais para o ensino 

 

 

se dão por meio do contato do aluno com o objeto de estudo. Esse contato deve ser 

planejado, organizado e dirigido pelo professor numa relação dialogada e a 

experimentação deve levar o aluno a refletir sobre os conceitos envolvidos, dando 

significado a Ciência, permitindo assim uma participação mais efetiva do processo 

de aprendizagem, rompendo a ideia tradicional de experimentação. 

 

 

Santos e Schnetzier (1996, p. 29) concluem que a “experimentação deve possuir um 

caráter para habilidade investigativa da Ciência em questão” e Pro
8
 (1998 apud OLIVEIRA; 

HARTWIG; FERREIRA, 2010, p. 101) corrobora que, além da habilidade investigativa, 

“outras habilidades deverão ser proporcionadas como a manipulação e a comunicação”. Para 

Moreira e Silveira
9
 (1990 apud LIMA; TEIXEIRA, 2011, p. 9) 

 

 

a experimentação pode ser utilizada para colocar o aluno diante de situações 

concretas e de evidências que ativem seu pensamento e o torne consciente da 

eventual existência de uma discrepância entre sua maneira de pensar e aquilo que a 

evidência está a indicar, mas sem consequência de se afirmar e estabelecer uma 

verdade. 

 

 

Lima e Marcondes (2005, p. 1) afirmam que 

 

 

o foco de reflexão deve ter como marco três eixos principais: a reconceituação do 

trabalho prático, aprendizagem da Ciência e a relação entre prática e reflexão. É 

importante salientar que a explicação do conhecimento não se restringe somente ao 

                                                 
8
 PRO, A. Se pueden enseñar contenidos procedimentales en las classes de ciencias? Enseñanza de las Ciencias, 

16 (1), 21-41, 1998. 
9
 MOREIRA, M. A.; SILVEIRA, F. L. Experimentação seletiva e associada à teoria como estratégia para 

facilitar a reformulação conceitual em Física. Revista de Ensino de Física, v.12, p. 139-158, 1990. 
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início da atividade experimental, ocorrem nos diferentes momentos em sala de aula, 

o que exige atenção permanente do professor (...). A intencionalidade de perceber 

essas aprendizagens não significa que o objetivo de uma atividade experimental seja 

a substituição do conhecimento do aluno sobre o fenômeno estudado pelo 

conhecimento cientifico, sendo esse um processo lento e complexo. 

 

 

Outra proposta feita por Francisco et al. (2008, p. 34-41) é uma experimentação 

problematizadora baseada nas perspectivas de Paulo Freire. Nessa abordagem, tendo como 

princípio o conhecimento prévio do aluno que se encontra inacabado e incompleto, são 

propostas três momentos pedagógicos: problematização inicial, organização do conhecimento 

e aplicação do conhecimento. 

Lima e Teixeira (2011, p. 7) 

 

 

consideram que a experimentação no Ensino das Ciências, diferentemente de outros 

sinônimos aplicados, faz-se recurso que propicia não só o desenvolvimento de 

procedimentos; mas da capacidade de atuar em equipe e de se utilizar de recursos e 

procedimentos para compreender os dados por eles obtidos, sendo estes originários 

da interação dos estudantes com a realidade do mundo que os cerca, sem pressuposta 

ideia de que se deseja que estes sejam cientistas precoces, colaborando com a 

articulação e discussão do conhecimento existente na história da humanidade. 

 

 

Outro fator importante a ser considerado na experimentação em Química são os 

objetivos almejados pelos professores para esse tipo de atividade. Hodson
10

 (1994 apud 

SANTOS; MARCONDES, 2010, p. 4) aponta que os docentes compartilham de cinco 

categorias: “motivação dos alunos; domínio de técnica de laboratório; aprendizagem de 

conceitos científicos; conhecer e utilizar o método científico e o desenvolvimento de atitudes 

científicas”. 

Apesar desse consenso, inserir atividades experimentais nas aulas de Química não é 

uma atividade comum no Ensino Médio. Segundo Maldaner
11

 (2003 apud MACHADO; 

MÓL, 2008a, p. 57) a não utilização desse recurso é alegada pela “troca de professor, 

laboratório em reforma, impedimento do professor, carência de pessoal técnico, condições 

para a realização de atividades experimentais e falta de laboratório”. Para Santos e Marcondes 

(2010, p. 3) “a falta de materiais para a realização das atividades práticas, a falta de estrutura 

escolar, o despreparo dos docentes, excesso de alunos nas salas e poucas aulas de Química na 

grade curricular” cooperam para a não inserção de atividades experimentais. 

                                                 
10

 HODSON, D. Hacia um Enfoque Más Crítico Del Trabajo de Laboratorio. Enseñanza de las Ciencias, n. 3, 

v.12, p. 299-313, 1994 
11

 MALDANER, O.A. A formação inicial e continuada de professores de Química. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003. 
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Silva e Zanon
12

 (2000 apud MACHADO; MÓL 2008a, p. 57) “apontam que a 

experimentação não garante por si só a aprendizagem, não é uma via de mão única na qual o 

experimento comprova a teoria ou vice-versa; e no nível médio, não tem o objetivo de formar 

laboratorista”. Este fato é observado, segundo Guimarães Cleidson (2009, p. 198) e Oliveira 

et al. (2010, p. 101) quando a metodologia é pautada em experimentos do tipo “receita de 

bolo, onde os alunos recebem o roteiro para seguir e obtém os resultados esperados pelo 

professor, não resultado o raciocínio e o questionamento” e estão enraizadas em teorias 

empiristas-indutivistas, que buscam na formação do educando uma espécie de mini cientistas. 

Para Galiazzi
13

 et al. (2004 apud SANTOS; MARCONDES, 2010, p. 3) a experimentação foi 

impulsionada nos meados de 1960 em projetos de ensino de outros países que foram 

traduzidos e divulgados para os docentes brasileiros. Esses projetos não priorizavam a 

formação cultural do aluno e sim capacitá-los para o ingresso na carreira científica. Esse tipo 

de experimentação tradicional serve na grande maioria das vezes para ilustrar teorias 

empíritas-indutivistas e é cultivada ainda nos dias de hoje. Segundo Galiazzi e Gonçalves 

(2004, p. 327) 

 

 

não é novidade afirmar que, em geral, professores e alunos de cursos de Química 

têm uma visão simplista sobre a experimentação. Muitas dessas visões pessoais 

estão cunhadas pelo empirismo do observar para teorizar e por isso não causou 

surpresa que muitos dos relatos de aulas com atividades experimentais estivessem 

alicerçados sobre essas compreensões. Parece-nos que isso aponta para uma questão 

importante a considerar no planejamento de atividades experimentais, que é a 

possibilidade de enriquecer o conhecimento sobre a natureza da Ciência, pois esse 

conhecimento influencia a aprendizagem dos estudantes na atividade experimental. 

 

 

O que há para Gil–Péres
14

 et al. (1999 apud OLIVEIRA; HARTWIG; FERREIRA, 

2010, p. 101) “é apenas um aspecto automatizado que induz à percepção deformada e 

empobrecida da atividade científica”. Lima e Teixeira (2011, p. 2)  

 

 

denunciam concepções de Ensino de Ciências que pressupõem a realização de 

experimento/experimentação com procedimentos que ignoram conhecimentos 

anteriores dos sujeitos participantes e as possibilidades de se discutir os possíveis 

                                                 
12

 SILVA, L.H.A e ZANON, L.B. A Experimentação no ensino de Ciências. Em: SCHNETZLER, R.P. e 

ARAGÃO, R.M.R. (Orgs.). Ensino de ciências: fundamentos e abordagens. Piracicaba: UNIMEP/CAPES, 2000. 

p. 120-153. 
13

 GALIAZZI, M. C.; GONÇALVES, F. P. A natureza pedagógica da experimentação: uma pequisa na 

licenciatura em química. Química Nova, v. 27, n. 2, p. 326-331, 2004. 
14

 GIL-PÉREZ, D.; FURIO M.C.; VALDES, P.; SALINAS, J.; MARTINEZ-TORREGROSA, J.; GUISASOLA, J.; 

GONZALEZ, E.; DUMAS-CARRE, A.; GOFFARD, M. e CARVALHO, A.M.P. Tiene sentido seguir distinguiendo entre 

aprendizage de conceptos, resolucion de problemas de lapis y papel y realización de prácticas de laboratorio? Enseñanza de 
las Ciencias, v. 17, n. 2, p. 311-320, 1999. 
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resultados, caracterizando a situação como um exercício de atividades práticas que 

se esgotam em si mesmas, assumindo um caráter puramente empirista. 

 

 

O que existe é a rigidez do Método Científico sem a compreensão de discutir o 

experimento e a experimentação na formação de novas experiências para o sujeito, porém já 

existentes para as Ciências. 

Bueno e Kovaliczn (2012, p. 2) relatam que 

 

 

especialistas em didática das Ciências com frequência fazem críticas ao trabalho 

com experimentação, sobretudo, ao que é desenvolvido nas escolas. Apesar das 

literaturas contrárias ou favoráveis, todas apresentam em comum a ideia de que as 

atividades experimentais, quando se destinam apenas a ilustrar ou comprovar teorias 

anteriormente estudadas, são limitadas e não favorecem a construção de 

conhecimento pelo aluno. O fato ocorre especialmente quando a maior parte do 

tempo dedicado às aulas em laboratório é para a manipulação de aparatos e 

realizações de medições, tais como pipetar, calibrar instrumentos, preparar soluções, 

entre outros, práticas essas que pouco contribuem para o relacionamento do aluno 

com a sociedade. 

 

 

Se a aula prática for conduzida de forma mecânica ela não transforma o ensino. Maia 

et al. (2012, p. 35) compartilham essa ideia ao relatarem que 

 

 

entregar um protocolo ao aluno esperando que ele repita de modo “robotizado” e não 

extrair daí um exercício do pensamento crítico e criativo, faz da aula prática mais 

uma atividade monótona que o aluno vivencia como uma obrigação, sem contar que, 

em muitos casos, é o professor quem faz o experimento e os alunos ficam 

observando passivamente. O importante é saber converter este momento em uma 

oportunidade do aluno perceber-se como construtor do conhecimento, na medida em 

que ele participa de todas as etapas do processo, discutindo, dando sugestões, ou 

seja, contribuindo na elaboração de experimentos.  

 

 

 Outro gênero didático-pedagógico utilizado no processo de ensino-aprendizagem é o 

livro didático e/ou apostila. Para Câmara (2012, p. 3) tanto o livro didático como a apostila 

“são legitimados pela sociedade, investidos de autoridade, e por isso desempenham a outros 

gêneros, o papel de senhor do pensamento na constituição do sujeito”. O livro didático para 

Lajolo e Zilberman
15

 (1999 apud MAIA et al., 2011, p. 121) tem 

 

 

influência e é inevitável, sendo encontrado em todas as etapas da escolarização de 

um indivíduo: é cartilha quando alfabetização; seleta, quando da aprendizagem da 

tradição literária; manual quando do conhecimento das Ciências ou da 

profissionalização adulta, na universidade. 

 

                                                 
15

 LAJOLO, M. e ZILBERMAN, R. A. Formação da leitura no Brasil. 3. ed. São Paulo: Ática, 1999. 
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O uso do material impresso para Pacheco e Coelho (2012, p. 3) é inevitável pois 

 

 

em meio a tantas novas Tecnologias da Informação e Comunicação às variadas 

possibilidades oferecidas pelas ferramentas da internet, o material didático impresso 

não pode ser descartado do ensino[...] pelo contrário, este ainda possui um papel 

fundamental na educação, e deve ser elaborado de forma a se adaptar à realidade e 

aos objetivos do curso, dos alunos, do meio e da instituição. 

  

 

A escolha quanto à utilização do livro didático ou apostila é objeto de fervorosas 

discussões, principalmente no âmbito do Ensino Público, pois os livros didáticos são 

oferecidos gratuitamente aos municípios e Estados pelo Governo Federal. Em matéria 

publicada na internet em 21 de julho de 2011 pelo Estadão diz que “Quase metade das cidades 

paulistas usa apostila nas escolas municipais”. Segundo a matéria, a adoção do sistema 

apostilado deve-se a dois fatores: dificuldade da gestão pública em administrar as escolas 

onde o Ensino Fundamental tornou-se municipalizado e os melhores resultados do IDEB 

adquirido pelos municípios que adotaram esse material didático. Para Azevedo (2009, p. 3) 

“além destes aspectos, existe a hipótese de que a adoção pelo Município de um sistema de ensino 

apostilado de “grife” possa agradar aos pais e, em consequência disso, trazer dividendos políticos 

para o chefe do poder executivo municipal”. Carvalho (2011, p. 4) comenta que 

 

 

as parcerias público-privadas no campo educacional, em que empresas privadas do 

ramo da educação comercializam serviços como: assessoria administrativa e 

pedagógica; planejamento educacional; capacitação para professores; recursos 

didáticos, como jogos educacionais, vídeos, softwares, livros didáticos e apostilas. 

Atualmente, a compra de sistema de ensino apostilado tem sido uma constante no 

contexto educacional brasileiro, principalmente no Estado de São Paulo. Tais 

práticas constituem uma rede de terceirização e privatização da Escola Pública. 

 

 

Com relação aos recursos municipais para aquisição deste material, Adrião et al. 

(2007, p. 808) denunciam como o “duplo pagamento pelo mesmo serviço”. Isto porque o 

Governo Federal utiliza do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) na 

compra de livros que são distribuídos aos Estados e Municípios. Para Britto (2011, p. 14, 15) 

 

 

 

os recursos para financiar sua aquisição são geralmente oriundos do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB). Trata-se de verbas que poderiam ser 

empregadas em outras alternativas de expansão da oferta educacional ou de melhoria 

da qualidade do ensino, tais como: oferta de creches e pré-escolas e educação de 

jovens e adultos; adoção da jornada integral no Ensino Fundamental; oferta de 

cursos técnicos e profissionalizantes; incrementos na remuneração dos profissionais 

da educação; instalação de laboratórios e equipamentos diversos nas escolas. 
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Outro fator a ser considerado é o critério de avaliação. Os livros didáticos 

distribuídos pelo Governo Federal são avaliados por equipes técnicas de ensino superior 

públicas em convênio com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação 

(MEC). Em contrapartida 

 

 

as apostilas não passam por nenhum tipo de avaliação oficial, como ocorre com os 

livros didáticos adquiridos pelo PNLD e pelo PNLEM. Em consequência, diferentes 

estudos identificaram sérios problemas conceituais e gráficos em apostilas de sistemas 

de ensino, além da utilização de abordagens pedagógicas descontextualizadas e 

excessivamente esquemáticas, herdeiras da orientação para o vestibular que 

caracterizou o surgimento desse tipo de material (BRITTO, 2011, p. 14). 

 

  

A crítica ao apostilamento, segundo Lima (2006, p. 1), “não deve ser dirigida ao uso 

eventual de apostilas artesanalmente elaboradas pelo professor ou por sua escola, mas sim, à 

pressão da ideologia do mercado que faz da apostila um método único de saber e de poder”. 

Sendo assim, uma apostila/material de apoio elaborada pelo professor com atividades lúdicas 

e/ou experimentais que proporcionem a autonomia intelectual e o pensamento crítico do aluno 

pode contribuir não só para a melhoria do ensino-aprendizagem como na formação do 

cidadão. 

 

1.3. A LDB 9394, O PCN DE QUÍMICA E O ENEM 

 

A LDB é uma lei que define e regulariza o sistema de educação brasileiro baseado 

nos princípios presentes na Constituição Federal de 1988. O Artigo n
o
 35 faz referência ao 

Ensino Médio, tratando-o como uma etapa final da Educação Básica, com duração mínima 

prevista de três anos e possui as seguintes finalidades: a consolidação e o aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de 

estudos; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando como pessoa 

humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina (BRASIL, 1996). 

Partindo do pressuposto que as políticas educacionais emergem da necessidade de 

organizar o social, as propostas educacionais encontradas na LDB 9394 vieram “a atender os 

anseios dos programas mundiais de erradicação do analfabetismo e de possibilidade de todos 
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a terem acesso à escola e nela permanecerem” (FIORIN; FERREIRA; MANCKEL, 2013, 

p.96). Desta forma, essa lei possui princípios humanizadores, “buscando a redução das 

desigualdades, volta-se para o indivíduo não como consumidor, mas como cidadão, detentor 

de direitos” (MARTINS, 2010, p. 499). Outra preocupação existente nessa lei é com relação 

ao trabalho, transparecendo nitidamente às necessidades expostas pela sociedade capitalista. 

Caprioglio et al. (2000, p. 26) “comentam a inversão das obrigações, colocando a educação 

como dever primeiramente da família e depois como dever do Estado”. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são referências para a transformação de 

objetivos, conteúdos e didática para os Ensinos Fundamental e Médio de todo o país. Possui 

objetivo de garantir a todo estudante brasileiro o direito a um conjunto de conhecimentos 

reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania. Não tem caráter obrigatório, 

podendo ser adaptados às peculiaridades locais (BRASIL, 2002). 

Tratando-se especificamente do Ensino de Química algumas recomendações do PCN 

deverão ser consideradas não somente no exercício da profissão do educador, como na 

preparação do material didático-pedagógico. A educação bancária deverá ser excluída, pois 

“na escola, de modo geral, o indivíduo interage com um conhecimento essencialmente 

acadêmico, principalmente através da transmissão de informações, supondo que o estudante, 

memorizando-as passivamente, adquira conhecimento” (BRASIL, 2002, p. 239). Com relação 

ao conteúdo abordado de Química a sugestão é que “o conhecimento químico não deve ser 

entendido como um conjunto de conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas sim uma 

construção da mente humana, em contínua mudança ajudará o estudante e o professor a terem 

a necessária visão crítica da Ciência” (ibdem, p. 240). Outro fator a ser considerado é a 

História da Química “como parte do conhecimento socialmente produzido, deve permear todo 

o Ensino de Química, possibilitando ao aluno a compreensão do processo de elaboração desse 

conhecimento, com seus avanços, erros e conflitos” (ibdem). Outra necessidade ao Ensino de 

Química é “organizar os conteúdos químicos atualmente ensinados, bem como a metodologia 

empregada e capacitar os alunos a tomarem suas próprias decisões em situações 

problemáticas, contribuindo assim para o desenvolvimento do educando como pessoa humana 

e como cidadão” (ibdem, p. 241).  “Não privilegiar aspectos teóricos, em níveis de abstração 

inadequados aos estudantes” também deverá ser observado (ibdem). A questão da abordagem 

macroscópica sempre preceder a microscópica é outro ponto a ser considerado. 

 

 

É importante apresentar ao aluno fatos concretos, observáveis e mensuráveis, uma 

vez que os conceitos que o aluno traz para sala de aula advêm principalmente da sua 

leitura do mundo macroscópico. Dentro dessa óptica macroscópica, podem ser 
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entendidas também as relações quantitativas de massa, energia e tempo que existem 

nas transformações químicas. Esse entendimento exige e pode ser o ponto de partida 

para o desenvolvimento de habilidades referentes ao reconhecimento de tendências e 

relações a partir de dados experimentais, de raciocínio proporcional. (ibdem, p. 242). 

 

 

Com relação às atividades experimentais na escola média ela possui a “função 

pedagógica, diferente da experiência conduzida pelo cientista” (ibdem, p. 247). É necessário 

“desenvolver o saber matemático, científico e tecnológico como condição de cidadania e não 

como prerrogativa de especilistas (ibdem, p. 208). A formação básica a ser buscada no Ensino 

Médio realizar-se-á mais pela constituição de competências, habilidades e disposições de 

condutas do que pela quantidade de informação. Prerrogativas como aprender a aprender e a 

pensar, dar significado ao aprendido e captar o significado do mundo, fazer a ponte entre a 

teoria e prática, fundamentar a crítica, argumentar com base em fatos e lidar com o sentimento 

que a aprendizagem desperta também foram apontadas. 

O ENEM é uma matriz de referência para a avaliação pública do Ensino Médio. Foi 

criado em 1998 “com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao final da Educação 

Básica, buscando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade” (INEP, 

2011)
16

. Ele surgiu como esperança na aplicabilidade das propostas do PCN que tornam 

necessárias mudanças radicais na estrutura da Educação Básica e no Ensino Superior. 

Mudanças que permitam autonomia do professor da Educação Básica para elaborar e propor 

ensinos alternativos em conexão ao que está proposto pelos órgãos administrativos, assim 

como o critério de avaliação e elaboração do currículo com princípios da interdisciplinaridade 

e contextualização em todas as esferas do ensino, e finalmente, a formação do professor que 

possui um discurso prático, porém deficiente e longínquo da realidade do que é visto na 

Educação Básica. Todavia, segundo Maceno et al. (2011, p. 154) 

 

 

pela análise da Matriz de Referência do ENEM 2009 e de seu anexo além da 

Proposta à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior encaminhada pelo Ministério da Educação (MEC), há aspectos que podem 

inviabilizar o desenvolvimento de eixos cognitivos, habilidades e competências. 

Referimo-nos particularmente ao anexo da referida Matriz para a área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias, que apresenta uma listagem do conteúdo curricular 

científico. 

  

 

Os autores enfatizam que a “listagem apresenta-se de uma forma tradicional”, uma 

divergência entre o que é defendido pela Matriz de Referência do ENEM 2009 e o anexo 

proposto pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
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(ANDIFES) que possui natureza “fragmentada, descontextualizada, desarticulado da realidade 

social, linear, propedêutica, resgatando um ensino já em fase de superação, uma incoerência”. 

No site do INEP encontra-se a justificativa para a implementação das “mudanças no exame 

que contribuem para a democratização das oportunidades de acesso às vagas oferecidas por 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), para a mobilidade acadêmica, para induzir a 

reestruturação dos currículos do Ensino Médio e respeitar a autonomia das universidades”. 

Corroborando com essa justificativa Maceno et al. (2011, p. 158) colocam que  

 

 

a justificativa do MEC para propor a Matriz do ENEM é que, para se viabilizar o 

uso desse exame em processos seletivos, não haveria o abandono do modelo de 

avaliação centrado nas competências e habilidades, mas que seriam construídos em 

parceria com a comunidade acadêmica. Sendo assim, o anexo proposto estaria de 

acordo com o ensino que é praticado no Brasil, mas que deveria ser aprimorado nas 

edições seguintes. No entanto, pode ser que muitos desconheçam a proposta referida 

e os esclarecimentos sobre esse anexo, podendo manter a tradição de “transmitir” os 

conteúdos que supostamente “caem” no exame. 

 

 

Portanto, concluiu-se que o que está sendo colocado em prática pelo ENEM, no 

momento que se tornou um critério de avaliação para o ingresso no Ensino Superior, é 

totalmente oposto ao que se discute e se espera para a Educação em Química. 

 

1.4. PERFIL EDUCACIONAL 

 

O CEWO localiza-se na rua Doutor Francisco Portela, 794, bairro Paraíso, município 

de São Gonçalo – RJ. Foi inaugurado em 15 de março de 1980 pelo governador Chagas 

Freitas e pelo Secretário de Educação Arnaldo Niskier. O prédio (Figura 1), tinha como 

principal meta o Ensino Profissionalizante, e foi idealizado pelo arquiteto Luiz Paulo Conde, 

Vice-Governador do Estado do Rio de Janeiro em 2003.  

 

Figura 1 – Foto do CEWO 

 

Fonte: O autor. 
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Em 1984, passou a ser considerado como um Colégio Estadual formado por mais 

duas instituições de ensino integradas: o Colégio Estadual de Ensino Fundamental e a 

Faculdade de Formação de Professores do Rio de Janeiro pertencente à Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). 

No governo de Leonel Brizola o complexo foi extinto e dividido na Faculdade de 

Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de janeiro (FFP-UERJ) e no 

colégio, que com suas 20 salas de aula, passou a funcionar em três turnos com Ensino Médio 

de Formação Geral além do Curso Técnico de Contabilidade no 3
o
 turno. 

A área interna do colégio é arborizada onde os alunos desfrutam de um espaço físico 

bucólico que favorece a tranquilidade e as relações humanas nos assentos em torno das 

árvores. 

O colégio oferece aos alunos, professores, funcionários de manutenção e à 

comunidade uma biblioteca com vasto acervo de livros, revistas e multimídia. 

Outra atividade social e cultural oferecida pelo colégio é a oficina de atores no seu 

anfiteatro, sala de multimeios e de informática. 

Com relação à sala dos professores, ela é climatizada, possui geladeira, televisão, 

bebedouro e um computador com acesso a internet interligado a uma impressora. A sala da 

direção, coordenação e secretaria também são climatizadas e possuem computadores com 

acesso a internet interligados a impressoras. 

O colégio possui um refeitório e cozinha para atender a demanda dos docentes, 

discentes e funcionários de apoio. 

O projeto político pedagógico do colégio é escolhido em concomitância com direção, 

coordenação pedagógica e professores e envolve um tema social onde os alunos deverão 

apresentá-los no quarto bimestre na forma de teatro ou feira. 

Com relação ao fator distorção idade-ano (ou idade-série), ele não existe no colégio 

que conta com aproximadamente 1900 alunos, 140 professores, 35 funcionários de apoio e 3 

diretores. 

Ao longo dos anos, o colégio passou por várias reformas, todavia a de 1998 

impulsionou a reforma dos laboratórios de Química, Biologia e Física que funcionavam 

precariamente. No laboratório de Química, a professora Marlene Pinto de Freitas Cunha foi a 

responsável na idealização do projeto que culminou em um laboratório com toda 

infraestrutura para receber 40 alunos sentados. Em 2007 e 2010 foram realizados projetos em 

conjunto com a Universidade Federal Fluminense (UFF) que proporcionaram a compra de 

materiais de multimídia e de laboratório, e em 2012 foi doada uma geladeira duplex 
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completando assim todo o material necessário para realização das práticas. A Figura 2 mostra 

o laboratório como é atualmente, já a Figura 3, o almoxarifado. 

 
Figura 2 – Foto do laboratório do CEWO 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 3 – Fotos do almoxarifado do CEWO 

  

Fonte: O autor. 
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1.5. SOBRE O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Segundo Moreira (2004, p. 2) toda atividade de pesquisa e produção do 

conhecimento em Ensino de Ciências deverá ter como pressuposto “a interação entre o pensar 

(domínio epistemológico e conceitual) e o fazer (domínio metodológico)”. Desta forma, serão 

apresentados os aportes da epistemologia e da teoria do conhecimento que consolidaram a 

elaboração dessa pesquisa. 

 

1.5.1.  APORTES EPISTEMOLÓGICOS: BACHELARD  

 

O professor e filósofo francês Gaston Bachelard (PESSANHA, 1978, p. 6) trabalhou 

com questões epistemológicas nas áreas da Física, Matemática e Química, colocando a 

disposição livros dedicadas à Física e à Química. Segundo Lopes, (1996, p. 252) “a 

pertinência de Bachelard para o campo do Ensino de Ciências é ainda maior, se 

considerarmos sua trajetória como professor. Sua passagem pela Escola Secundária fez dele 

um filósofo constantemente preocupado com o ensino”. 

Bachelard propõe uma epistomologia centrada na filosofia do não. Ele trata a questão 

do conhecimento científico como um permanente questionar, um permanente não, “mas não 

no sentido de negação e sim no de conciliação; cada nova experiência diz não à experiência 

antiga e assim avança o pensamento científico” (MOREIRA; MASSONI, 2009, p. 27). Nessa 

perspectiva, o erro assume um papel importante, pois aprendemos com ele e precisamos 

retificá-lo para não cometê-lo novamente. 

Para esse epistemólogo, no Ensino de Ciências existe a necessidade de questionar o 

dogmatismo e monismo científico. O trabalho educativo deverá apresentar uma relação 

dialógica no intercâmbio das ideias e na sua construção, necessitando uma mudança não só no 

espírito do aprendiz, assim como na cultura da racionalidade (LOPES, 1993). Ele considera 

“indispensável que ocorra uma alternância entre o empirismo e o racionalismo, pois estas 

duas doutrinas estão ligadas, se complementam sem que se precise falar em derrota de uma ou 

outra” (MOREIRA; MASSONI, 2009, p. 27). A polarização para o empirismo ou 

racionalismo enfraquece a Filosofia da Ciência e leva a um obstáculo epistemológico. O que 

se evidencia em Bachelard “é a dialética entre o material e o racional, entre o empírico e o 

teórico” (LOPES, 1996, p. 268). 

Outro conceito trazido por Bachelard é o de obstáculos epistemológicos, ou seja, o 

conhecimento prévio que a pessoa possui, advindo do conhecimento comum, que não foi 
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questionado transformando-se em um obstáculo para a construção de um novo conhecimento. 

Moreira e Massoni (2009, p. 28) destacam dois obstáculos epistemológicos que é a 

experiência primeira que nos faz colocar a experiência acima da crítica e a tendência a 

generalizações. Desta forma, os professores em sua prática docente deverão tomar consciência 

de que os obstáculos epistemológicos poderão se transformar em obstáculos pedagógicos. 

Segundo Lopes (1993, p. 325), 

 

 

o aluno só irá aprender se lhe forem dadas razões que o obriguem a mudar sua razão, 

havendo então a substituição de um saber fechado e estático por um conhecimento 

aberto e dinâmico. Não podemos considerar o aprendiz como tábula rasa. Possui ele 

conhecimentos empíricos já constituídos a partir do senso comum e esses 

conhecimentos obstaculizam o conhecimento científico. A mudança de cultura é 

que, dialeticamente, determina e é determinada pela destruição dos obstáculos 

epistemológicos advindos do cotidiano, promovendo assim a aprendizagem. 

 

 

Para Bachelard o professor possui dois papéis a exercer: ou ser um dogmático ou ser 

um racionalista. O professor dogmático é aquele que ensina por empirismo, por imposição, 

não compreende porque o aluno não compreende, possui um desinteresse pelo conhecimento 

anterior do aluno e nos entraves existentes nesse conhecimento, assume a Ciência com ares de 

religião, se transformando no maior obstáculo epistemológico do aluno. O professor 

racionalista é aquele que é aprendiz entre pares, que torna o ensino socialmente ativo, que 

discute em cima dos problemas que provocou o surgimento de novas teorias, que provoca 

turbulência na razão, que dá importância a historicizar o Ensino de Ciência no 

questionamento das verdades absolutas. Para Lopes (ibdem, p. 326, 327), um professor 

transformador na visão Bachelardiana 

 

 

comunica sem imposição dogmática, a dinâmica do racionalismo. O professor é 

aquele que faz compreender ou, no estágio mais avançado, faz compreender melhor 

[...]. A História da Ciência é uma imensa escola onde o conhecimento das verdades 

nos faz entender as progressivas construções racionais e o conhecimento dos erros 

nos permite entender o que abstrói o conhecimento científico. 

 

 

Na filosofia do descontinuísmo da razão, Bachelard mostra-se contrário ao ensino do 

tipo pontes imaginárias entre o conhecimento comum e o conhecimento científico indagando 

que a racionalidade do conhecimento científico não é um aprimoramento da racionalidade 

comum (LOPES, 1993).   

 

 

A ideia de que a história da cultura e do conhecimento se constrói como o desenrolar 

de um novelo, os conceitos sendo paulatinamente somados uns aos outros, a 
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compreensão de que diferentes saberes são expressões de uma única racionalidade, 

fazem parte de filosofias tão distintas quanto o empirismo, o positivismo e o 

cartesianismo. Por sua vez, o entendimento de que existe uma continuidade entre 

conhecimento comum e conhecimento científico, sendo o último um refinamento 

das qualidades do primeiro, ainda se mantém dominante. (LOPES, 1996, p. 254) 

 

 

Para Moreira e Massoni (2009, p. 29) “o que fica claro em Bachelard é que o avanço 

do pensamento científico ocorre na direção da maior complexidade racional, ou seja, na busca 

de um perfil epistemológico onde um certo conceito é confrontado com a cultura pessoal”. No 

perfil epistemológico o conceito se torna mais abrangente (abstrato) partindo, respectivamente 

do “realismo ingênuo para o empirismo, do empirismo para o racionalismo clássico, do 

racionalismo clássico para o racionalismo completo, do racionalismo completo para o 

racionalismo dialético” (ibdem). 

Com relação ao livro didático no processo científico-pedagógico, Bachelard reserva 

ao livro espaço fundamental, pois o livro, na medida em que “veicula a Ciência para os 

cientistas, possui papel determinante na construção do conhecimento científico, na 

manutenção dos cientistas na escola” (LOPES, 1993, p. 329). O pensamento científico é um 

livro ativo, um livro que ao mesmo tempo é audacioso e prudente, um livro que se desejaria 

apresentar uma nova edição, uma edição melhorada, reorganizada, ou seja, em vias de 

crescimento. Contrário ao pensamento científico é o livro escolar, uma obra fechada, 

prevalecendo a não reformulação, não podendo ser lido sem que se obedeça a ordem dos 

capítulos, reforçando todos os males do dogmatismo (LOPES, 1993). 

 

1.5.2.  APORTES DA TEORIA DO CONHECIMENTO: AUSUBEL E MOREIRA 

 

O médico e psiquiatra americano David Paul Ausubel (YAMAZAKI, 2008, p.1) 

propõe a teoria do conhecimento cognitivo baseada na aprendizagem significativa. Nessa 

teoria existe uma “interação cognitiva não arbitrária e não literal entre o novo conhecimento, 

potencialmente significativo, e algum conhecimento prévio, especificamente relevante, o 

chamado subsunçor, existente na estrutura cognitiva do aprendiz” (MOREIRA, 2006, p.1). 

Esse conhecimento prévio servirá como um ancoradouro para novos conhecimentos e essa 

interação provocará ao novo conhecimento, significado, e ao conhecimento prévio, maior 

riqueza de significados. 

Contrária à aprendizagem significativa é a aprendizagem mecânica. Nela não há (ou 

há muito pouca) relação com subsunçores do estudante. Nesse caso, Ausubel propõe a 



36 

 

utilização de organizadores prévios como estratégia para ensino-aprendizagem. Para Souza e 

Moreira
17

 (1981 apud YAMAZAKI, 2008, p. 4) 

 

 

organizadores prévios são materiais introdutórios, apresentados a um nível mais alto 

de abstração, generalidade e inclusividade que o conteúdo do material instrucional a 

ser aprendido proposto por David P. Ausubel para facilitar a aprendizagem 

significativa. Eles se destinam a servir como pontes cognitivas entre aquilo que o 

aprendiz já sabe e o que ele deve saber para que possa aprender significativamente o 

novo conteúdo. Ausubel propõe os organizadores prévios como a estratégia mais 

eficaz para facilitar a aprendizagem significativa quando o aluno não dispõe, em sua 

estrutura cognitiva, dos conceitos relevantes para a aprendizagem de um 

determinado tópico. 

 

 

Para Ausubel, a estrutura cognitiva tende a “organizar-se hierarquicamente em 

termos de nível de abstração, generalidade e inclusividade de seus conteúdos. 

Consequentemente, a emergência de significados para os materiais de aprendizagem 

tipicamente reflete uma relação de subordinação à estrutura cognitiva” (MOREIRA, 1997, p. 3). 

Para avaliar se a aprendizagem adquirida é significativa  

 

 

o conteúdo adquirido tem que estar claro, preciso e deve haver competência em 

transferi-lo a situações novas, diferentes daquelas que foram usadas no ensino como 

fazer exames que os estudantes se habituem em memorizar não só proposições e 

fórmulas, mas também causas, exemplos, explicações e maneiras de resolver 

problemas típicos (YAMAZAKI, 2008, p. 5) 

 

 

Ausubel também leva em conta que alguns conhecimentos prévios poderão ser um 

bloqueador impeditivo na aprendizagem significativa e que, para gerar uma aprendizagem 

significativa, o sujeito deverá ter pré-disposição para aprender. 

A teoria de aprendizagem proposta na década de 60 por David Ausubel passou a ter 

uma visão humanista, interacionista social, autopoiética, computacional e crítica. Longe de 

seu uma “polissemia” (MOREIRA, 2006, p. 14) todas essas visões mantiveram os 

significados originais. Corroborando com aprendizagem significativa encontra-se o professor 

e pesquisador brasileiro Marco Antônio Moreira (2000, p. 1), que propõe uma aprendizagem 

significativa com uma postura crítica, pois na sociedade contemporânea  

 

 

não basta adquirir novos conhecimentos de maneira significativa, é preciso adquiri-

los criticamente. Ao mesmo tempo em que é preciso viver nessa sociedade, integrar-

se a ela, é necessário também ser crítico dela, distanciar-se dela e de seus 

conhecimentos quando ela está perdendo rumo (ibdem, p. 11). 
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 SOUZA, Célia Maria Soares Gomes; MOREIRA, Marco Antônio. Pseudo-organizadores prévios como 

elementos facilitadores da aprendizagem em Física. Revista Brasileira de Física, v. 11, n. 1, 1981. 
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Tais pressupostos estão de acordo com a proposta da LDB 9394 capítulo n
o
 35 que 

advoga que o Ensino Médio deverá desenvolver “a autonomia intelectual e pensamento 

crítico”. Corroborando com a LDB estão os PCNs que informam que o “Ensino de Química 

deverá capacitar os alunos a tomarem suas próprias decisões em situações problemáticas, 

contribuindo assim para o desenvolvimento do educando como pessoa humana e como 

cidadão” (BRASIL, 2002, p. 241). Estes objetivos trazem nitidamente a ideia de que a 

conquista da cidadania está associada à capacidade de se posicionar de maneira crítica, 

responsável e construtiva nas diferentes situações sociais. 

Para elaborar os princípios, ideias e estratégias facilitadoras da aprendizagem 

significativa crítica, que para Moreira são viáveis de serem implementadas em sala de aula e 

ao mesmo tempo crítico ao que normalmente é proposto pelo ensino tradicional, ele tomou 

como base as propostas de “Postman e Weingartner de maneira menos radical e mais viável” 

(MOREIRA, 2000, p. 7). 

O primeiro princípio é do conhecimento prévio. Ele é a principal variável que 

influenciará na aquisição de uma aprendizagem significativa de novos conhecimentos, pois 

“para ser crítico de algum conhecimento, conceito ou enunciado é necessário aprendê-lo 

significativamente e, para isso, seu conhecimento prévio é, isoladamente, a variável mais 

importante” (ibdem, p. 8). A aplicabilidade desse princípio está em desacordo com a realidade 

da escola tradicional que parte do pressuposto do cumprimento de extensos programas em 

períodos de tempo pré-determinados. Para realizar essa árdua tarefa, o professor deposita o 

conhecimento no aluno, que passa segundo Freire (2011a, p. 80), a ser uma “espécie de 

vasilha”. A educação oferecida pela escola tradicional é preponderantemente a narrativa, uma 

educação bancária “em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 

receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” (FREIRE, 2011a, p. 81), promovendo para 

o aluno uma aprendizagem mecânica, ou seja, longínqua de ser crítica e significativa, pois “a 

transmissão do conhecimento desestimula o questionamento” (MOREIRA, 2000, p. 3). 

O segundo princípio é a interação social e do questionamento. A interação social é 

indispensável para a concretização do ensino e ela deverá ser feita numa postura dialógica 

entre professor e aluno, “ambos curiosos convocando a imaginação na busca da perfilização 

do objeto, indagadores, da promoção da curiosidade espontânea para a curiosidade 

epistemológica” (FREIRE, 2011b, p. 86). Nessa perspectiva, professores e alunos 

compartilham significados em relação aos materiais educativos e essa interação no 

intercâmbio de perguntas, segundo Moreira (2000, p. 9) “tende a ser crítico e suscitar a 
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aprendizagem significativa crítica, permitindo detectar as falsas verdades e dicotomias, as 

causalidades ingênuas”. 

O terceiro princípio é a não centralidade do livro didático. É necessário utilizar 

fontes diversas como documentos, artigos, o lúdico, a experimentação e outros materiais para 

que o livro didático não seja o único instrumento em que os professores e alunos se apoiem. A 

utilização desses materiais diversificados facilita a aprendizagem significativa crítica. Moreira 

(ibdem, p. 10) comenta que o “livro didático emana conhecimento e é estimulador da 

aprendizagem mecânica, transmissor de verdades, certezas, entidades isoladas (em capítulos), 

tão seguro”. Bachelard faz severas críticas a forma como os livros são escritos, pois não 

possuem como ponto de partida a natureza e a vida cotidiana. 

 

 

Peguem um livro de ensino científico moderno: apresenta a Ciência como ligada a 

uma teoria geral. Seu caráter orgânico é tal evidente que será difícil pular algum 

capítulo. Passadas as primeiras páginas, já não resta lugar para o senso comum; nem 

se ouvem as perguntas do leitor. Amigo leitor será substituído pela severa 

advertência: preste atenção, aluno! O livro formula suas próprias perguntas. O livro 

comanda (ABREU, 2011, p. 31) 

 

 

O quarto princípio é o aprendiz como perceptor/representador. O aluno não pode ser 

um receptor passivo dos materiais educativos e sim um perceptor o qual percebe o mundo e o 

representa em sua mente tomando a decisão em sua experiência passada, criando desta forma 

“um modelo mental” (JOHNSON-LAIRD
18

, 1983 apud MOREIRA, 1996, p. 11). Esse 

enfoque atual 

 

 

que vem da Psicologia Cognitiva Contemporânea que não é a Psicologia 

Educacional de Ausubel e que nos explicita, de maneira gritante, a inutilidade de 

ensinar respostas certas, verdades absolutas, dicotomias, simetrias, localizações 

exatas, se o que queremos promover é a aprendizagem significativa crítica que pode 

ser entendida aqui como a capacidade de perceber a relatividade das respostas e das 

verdades, as diferenças difusas, as probabilidades dos estados, a complexidade das 

causas, a informação desnecessária, o consumismo, a tecnologia e a tecnofilia. A 

aprendizagem significativa crítica implica a percepção crítica e só pode ser facilitada 

se o aluno for, de fato, tratado como um perceptor do mundo e, portanto, do que lhe 

for ensinado, e a partir daí um representador do mundo, e do que lhe ensinamos. 

(ibdem) 

 

 

 Nesse sentido para aprender é necessário abandonar percepções inadequadas e 

desenvolver novas e mais funcionais, ou seja, “a aprendizagem significativa crítica implica a 

percepção crítica e pode ser facilitada se o aluno for um perceptor do mundo do que lhe é 

ensinado e um representador do mundo do que lhe ensinamos” (MOREIRA, 2000, p. 11). 
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 Johnson-Laird, Philip N. (1983). Mental models. Cambridge, MA: Harvard University Press. 513 p. 
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O quinto princípio é o conhecimento como linguagem. Todo conhecimento é uma 

linguagem e a chave da compreensão de um conhecimento é conhecer sua linguagem 

(MOREIRA, ibdem). “Aprender de maneira crítica é perceber essa nova linguagem como 

uma nova maneira de aprender o mundo” (ibdem, p. 12). A alfabetização científica, uma 

linguagem do Ensino de Ciências, e é defendida por Attico Chassot (2003, p. 94) 

 

 

Seria desejável que os alfabetizados cientificamente não apenas tivessem facilitada 

leitura do mundo em que vivem, mas entendessem as necessidades de transformá-lo 

e, preferencialmente, transformá-lo em algo melhor. Tenho sido recorrente na defesa 

da exigência de com a Ciência melhorarmos a vida no planeta, e não torná-la mais 

perigosa, como ocorre, às vezes, com maus usos de algumas tecnologias. 

 

 

O PCN+ Ensino Médio ratifica a ideia de Moreira quando aponta o Ensino de 

Química com um instrumento de formação humana quando promovido como um meio de 

interpretar o mundo e intervir nele, através dos conceitos, métodos e linguagens próprios. 

 

 

As competências gerais a serem desenvolvidas na área de Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias dizem respeito aos domínios da representação e 

comunicação, envolvendo a leitura e interpretação de códigos, nomenclaturas e 

textos próprios da Química e da Ciência, a transposição entre diferentes formas de 

representação, a busca de informações, a produção e análise crítica de diferentes 

tipos de textos; da investigação e compreensão, ou seja, o uso de ideias, conceitos, 

leis, modelos e procedimentos científicos associados a essa disciplina; e da 

contextualização sociocultural, ou seja, a inserção do conhecimento disciplinar nos 

diferentes setores da sociedade, suas relações com os aspectos políticos, econômicos 

e sociais de cada época e com a tecnologia e cultura contemporâneas (BRASIL, 

2002, p. 88). 

 

 

O sexto princípio é o da consciência semântica.  Na escrita usam-se palavras para 

nomear as “coisas” que fazem parte da experiência vivida pelas pessoas e que os significados 

das palavras mudam. Para Moreira (2009, p. 45) 

 

 

o significado está nas pessoas, não nas palavras. O processo ensino-aprendizagem 

envolve apresentação, recepção, negociação e compartilhamento de significados, no 

qual a linguagem é essencial e, assim sendo, é preciso ter sempre consciência de que 

os significados são contextuais, são arbitrariamente atribuídos pelas pessoas aos 

objetos e eventos e que ela também atribuem significados idiossincráticos aos 

estados de coisas do mundo. A aprendizagem significativa requer compartilhar 

significados, mas também implica significados pessoais. 

 

 

   Neste conceito um episódio de ensino está consumado quando aluno e professor 

compartilham significados sobre os materiais educativos do currículo, “se ele está pensando 

em escolhas ao invés de decisões dicotômicas, em complexidade de causas ao invés de 
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supersimplificações, em graus de certeza ao invés de certo ou errado” (MOREIRA, 2000, 

p.14). Portanto, o aluno deverá relacionar os materiais potencialmente significativos do 

currículo de uma maneira não arbitrária e não literal a sua estrutura prévia, compartilhando 

significados denotativos e conotativos. 

O sétimo princípio é a aprendizagem pelo erro. O erro não pode ser visto como um 

equívoco, uma anomalia e um pesadelo para o aluno, visto que o conhecimento humano é 

limitado e construído através da superação do erro. Desta forma, “ele assume uma função 

positiva na gênese do saber e a própria questão da verdade como absoluta se modifica” 

(LOPES, 1996, p. 252). Para Moreira (2000, p. 14) “buscar sistematicamente o erro é pensar 

criticamente, é aprender a aprender, é aprender criticamente rejeitando as certezas, encarando 

o erro como natural e aprendendo através da superação”. Freire contribui com esse ponto de 

vista ao afirmar que “uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado 

certos de nossa certeza e que o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e se fez 

velho e se dispõe a ser ultrapassado por outro amanhã” (2011b, p. 28, 30). 

O oitavo princípio é o da desaprendizagem. Na aprendizagem significativa um novo 

conhecimento deve se ancorar em um conhecimento prévio. Todavia quando o conhecimento 

prévio impede a aquisição de um novo conhecimento é necessária uma desaprendizagem, ou 

seja, ele não poderá ser usado como um subsunçor, torna-se um obstáculo epistemológico. 

“Aprender a desaprender, é aprender a distinguir entre o relevante e o irrelevante no 

conhecimento prévio e libertasse do irrelevante, desaprendê-lo, proporcionando uma 

aprendizagem significativa crítica” (MOREIRA, 2000, p. 16). Para Lopes (1993, p. 326) “o 

processo de ingressar o aluno no racionalismo aplicado exige a superação dos obstáculos 

epistemológicos advindos do senso comum [...]. É preciso que o aluno adquira a necessidade 

de retificação”. 

O nono princípio é o da incerteza do conhecimento. “A questão da incerteza do 

conhecimento não significa relativismo, indiferença, mas sim de que não tem sentido ensinar 

dogmaticamente” (MOREIRA, 2006, p. 13). Todo conhecimento que possuímos é incerto 

porque surge de definições que foram criadas, de resposta a perguntas que foram formuladas e 

de metáforas que foram utilizadas. A incerteza do conhecimento também é abordada no PCN 

do Ensino Médio. 

 

 

A consciência de que o conhecimento científico é assim dinâmico e mutável ajudará 

o estudante e o professor a terem a necessária visão crítica da Ciência. Não se pode 

simplesmente aceitar a Ciência como pronta e acabada e os conceitos atualmente 
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aceitos pelos cientistas e ensinados nas escolas como verdade absoluta (BRASIL, 

2002, p. 240) 

 

 

O décimo princípio é o da não utilização do quadro de giz, da participação ativa do 

aluno e da diversidade de estratégias de ensino. Esse princípio é complementar ao terceiro, 

pois o quadro negro denota um ensino transmissivo, ou seja, uma aprendizagem mecânica. 

Muitas vezes os recursos tecnológicos como o Datashow e os quadros digitais são usados em 

substituição ao quadro negro, todavia, na prática troca-se o velho pelo novo, porém o ensino 

continua sendo transmissivo. 

 

 

Não é preciso buscar estratégias sofisticadas. A não utilização do quadro de giz leva 

naturalmente ao uso de atividades colaborativas, seminários, projetos, pesquisas, 

discussões, painéis, enfim, a diversas estratégias, as quais devem ser subjacentes os 

demais princípios. Na verdade, o uso dessas estratégias de ensino facilita tanto a 

implementação dos demais princípios em sala de aula como a atividade mediadora 

do professor (MOREIRA, 2000, p.18). 

 

 

 O décimo primeiro princípio é o do abandono da narrativa. Esse princípio é 

complementar ao décimo. O ensino deverá está centrado no aluno tendo o professor como um 

mediador, ou seja, o professor não deverá dar aula narrando ele deverá dar “aula de boca 

fechada” (MOREIRA, 2010, p.1). Para que isso ocorra, deve-se buscar “outras maneiras de 

ensinar, nas quais, metaforicamente, o professor fale menos, narre menos, e o aluno fale mais, 

participe criticamente de sua aprendizagem” (MOREIRA, 2000, p. 19). Para Finkel
19

 (2008 

apud MOREIRA, 2000, p. 19) 

 

 

o modelo da narrativa parece natural aos alunos, aos pais, à sociedade, a todos, e, 

por isso mesmo, não é questionado. Mas deveria sê-lo: Transmitir informação desde 

a cabeça do professor até o caderno do aluno, para que este transfira a informação do 

caderno a sua cabeça para passar em exames é um objetivo inadequado da educação. 

 

 

Tendo em vista os aportes da epistemologia de Bachelard e a teoria do conhecimento 

de Moreira aplicá-los em uma escola tradicional é desafiador porque segundo Cleidson 

Guimarães (2009, p. 201),  

 

 

quando se pretende inserir uma estratégia pedagógica que fuja às práticas comuns, é 

necessário ficar atento ao desafio de aliar as metodologias tradicionais às novas pro-

postas de construir o conhecimento, caso contrário o trabalho pode tender ao 

fracasso. Essa tendência só será percebida e combatida se o educador estiver aberto 
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às outras perspectivas de avaliar e não abandonar provas escritas, resolução de listas 

de exercício, aulas expositivas, cobrar empenho dos educandos. 

 

 

Como mencionando anteriormente, nos últimos 50 anos muito conhecimento sobre 

educação no Ensino de Ciências foi produzido. Educadores na área de Química têm 

demonstrado ao longo dos anos que o aprendizado pode torna-se mais eficiente se estiver 

condicionado ao uso da informática em jogos, em laboratórios virtuais, em animações 

computacionais, no uso de filmes, jornais, revistas em quadrinhos, em improvisações teatrais 

e na experimentação. Com relação à experimentação, as pesquisas atestam que ela prioriza o 

contato dos alunos com os fenômenos químicos, capacita os alunos a criar modelos, permite 

ao professor ocupar um lugar estratégico no que é cientificamente aceito e dialogável com a 

comunidade científica, problematiza a temas socialmente relevantes (GIORDAM, 1999), 

privilegia o caráter investigativo (FARIAS; BASAGLIA; ZIMMERMANN, 2009), estimula o 

desenvolvimento conceitual, permite que o estudante explore suas habilidades cognitivas 

(SUART; MARCONDES; LAMAS, 2010), promove uma alfabetização científica 

(CHASSOT, 2003), forma um cidadão crítico (SANTOS; SCHNETZIER, 1996) o que está de 

comum acordo com Art. 35 inciso III da LDB 9394/96. 

A experimentação no Ensino de Química também pode colaborar na formação do 

educando como cidadão, proporcionando um conhecimento útil para a vida, para o trabalho, 

para tomada de decisões e para a participação ativa na sociedade, novos trabalhos que 

promovam o uso da experimentação na escola deve ser estimulada. Desta forma, buscar meios 

necessários que torne o laboratório de Química do Colégio Estadual Walter Orlandini um 

agente formador de cidadania colabora com esse ideal. 

Em relação às aulas experimentais, que é algo novo na vida do educando, essas 

formas de “pensar o ensino” podem, por exemplo, ser aplicados de forma investigativa em um 

caderno de experimentos de Química que possua um questionário introdutório que sirva como 

um organizador prévio no processo de ensino-aprendizagem do alunado, formando assim 

subsunçores no educando. Os experimentos nesses materiais de apoio devem ser descritos de 

forma que o aluno, durante a experimentação, tenha um espírito investigativo e uma fase 

inicial crítica com o material educativo, propiciando que o professor abandone a narrativa e 

gere nele e no aluno uma postura dialógica, sendo aprendizes entre pares, tornando o ensino 

socialmente ativo. Entretanto, um caderno de experimentos deve ter um espaço de conclusão 

prévia de cada experimento onde o aluno desenvolva, após a atividade prática, a investigação 

de suas conclusões, ou seja, a aprendizagem crítica de suas conclusões prévias, questionando-
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a e conciliando-a a novas informações avançando, desta forma, o pensamento científico onde 

cada nova experiência diz não à experiência antiga. Para que esses pressupostos sejam 

colocados em prática é interessante a existência de um caderno de conclusões do aluno, que 

apresentem orientações prévias para que o “avanço do pensamento científico ocorra na 

direção da maior complexidade racional” (MOREIRA; MASSONI, 2009, p. 27), ou seja, que 

busque um perfil epistemológico onde um certo conceito é confrontado com a cultura pessoal, 

tornando-o mais abrangente (abstrato). É justamente no caderno de conclusão que o professor 

pode observar não somente o avanço do pensamento científico do aluno como também os 

erros cometidos, retificando-os para que o aluno não venha a cometê-lo novamente. Além 

desses materiais de apoio, pode ser conveniente a elaboração de cadernos de apoio ao 

professor, os quais poderiam ter orientações que venham a ser utilizadas em todos os anos do 

Ensino Médio para o desenvolvimento de práticas investigativas.  
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2. FINALIDADE DA PESQUISA 

 

O objetivo da pesquisa é promover a melhoria do Ensino de Química na Educação 

Básica do Colégio Estadual Walter Orlandini, através da experimentação, apresentando quais 

serão os propósitos do estudo que nortearão o desenvolvimento do trabalho através de 

materiais de apoio ao professor e aluno. 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

No presente trabalho, temos como objetivo geral, alcançar as seguintes metas: 

 Buscar meios para facilitar a utilização do laboratório de Química. 

 Despertar e motivar o Ensino de Ciências. 

 Formar o cidadão e não o especialista. 

 Promover a alfabetização científica. 

 Desenvolver um aprendizado através de distintos materiais. 

 Incitar a percepção e representação do mundo, permitindo a troca de significados entre 

professor e aluno numa postura dialógica, aberta, indagadora e não passiva. 

 Reconhecer a incerteza do conhecimento. 

 Desenvolver a capacidade de participar, de investigar e de tomar decisões. 

 Fortalecer o princípio da interação social e do questionamento. 

 Desenvolver a aprendizagem pelo erro e a necessidade da desaprendizagem. 

 Abandonar, dentro do possível, a utilização do quadro branco e narrativa. 

 

Essas metas, enquanto objetivo da pesquisa, serão avaliados por professores de 

Química e os alunos do Ensino Médio envolvidos. 

 

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

No processo de elaboração de materiais de apoio que visam auxiliar na melhoria do 

ensino, desagregar a teoria da aprendizagem da epistemologia é inoportuno, pois segundo 

Piaget “qualquer teoria da aprendizagem envolve considerações epistemológicas 

(VALADARES, 2006, p. 2)”. Desta forma, os produtos que serão desenvolvidos estarão 
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fundamentados na teoria do conhecimento de Ausubel destacada por Moreira e na 

epistemologia de Bachelard e serão: 

 Elaborar um caderno de experimentos para o aluno a desenvolver práticas laboratoriais 

de Química para os três anos do Ensino Médio do Colégio Estadual Walter Orlandini. 

 Elaborar um caderno de conclusão de prática de laboratório para os três anos do 

Ensino Médio, visando que o aluno inicie um desenvolvimento crítico e investigativo 

do seu aprendizado. 

 Elaborar um caderno explicativo para facilitar ao professor a preparação de atividades 

didáticas usando os experimentos. 
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3.  METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 A Pesquisa Científica é um trabalho com objetivo de contribuir para a evolução do 

conhecimento humano elucidando cientificamente um ou mais aspectos de determinado 

assunto baseados nos preceitos do Método Científico. Para Heerdt e Leonel (2007, p. 63) “a 

pesquisa científica se distingue de qualquer outra modalidade de pesquisa pelo método, pelas 

técnicas, por estar voltada para a realidade empírica, e pela forma de comunicar o 

conhecimento obtido”. Para Silva e Menezes
20

 (2001 apud KAUARK; MANHÃES; 

MEDEIROS, 2010, p. 24) pesquisar significa “procurar respostas para indagações propostas”. 

Para Prodanov e Freitas (2013, p. 43) é a “atividade básica da Ciência na sua indagação e 

construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à 

realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula 

pensamento e ação”. 

No referente trabalho a classificação da pesquisa quanto à Natureza foi uma Pesquisa 

Aplicada na melhoria do ensino-aprendizagem de Química no CEWO utilizando como 

alternativa o laboratório de Química. Segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 26) a 

Pesquisa Aplicada tem o objetivo de “gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigida à 

solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais”. Quanto aos objetivos 

foi realizada uma Pesquisa Exploratória identificando os fatores que contribuíram ou agiram 

para a melhoria do Ensino de Química. A Pesquisa Exploratória por definição “objetiva a 

maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito, ou a construção de hipóteses. 

Envolve levantamento bibliográfico; entrevista com pessoas que tiveram experiência prática 

com o problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreesão” (ibdem, 

p.29). Quanto aos procedimentos foi realizado uma Pesquisa-ação na elaboração e aplicação 

dos cadernos de apoio do aluno durante e posterior as atividades experimentais, objetivando a 

melhoria do ensino-aprendizado de Química. Para Prodanov e Freitas (2013, p. 66) a 

Pesquisa-ação é “concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e os participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”. 

Considerando as observações ocorridas no colégio depois do uso do laboratório de Química 

como auxiliador na formação do cidadão, os procedimentos também podem ser considerados 
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como uma Pesquisa ex-post-fact. Para Gil
21

 (2008 apud PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 

66) a Pesquisa ex-post-facto pode ser definida 

 

 

como uma investigação sistemática e empírica na qual o pesquisador não tem 

controle direto sobre as variáveis independentes, porque já ocorreram suas 

manifestações ou porque são intrinsecamente não manipuláveis. 

 

 

O resumo da pesquisa científica escolhida no referente trabalho poderá ser 

apresentada pela Figura 4. 

 

Figura 4 – Fluxograma da pesquisa científica 

 

Fonte: Adaptada de PRODANOV; FREITAS, 2013 p. 51. 

 

A metodologia utilizada nesse trabalho foi: 

a) Elaboração e aplicação de questionários diagnósticos para observar a necessidade, interesse 

e importância do uso do laboratório de Química do Colégio Estadual Walter Orlandini junto 

aos professores e alunos. 

b) Avaliar pressupostos para a elaboração de manuais: estudo teórico e epistemológico para a 

elaboração de materiais de apoio ao professor para a utilização do laboratório, observando o 

artigo 35 da LDB 9394/96 e o PCN; levantamento e adaptação de experimentos simples, 

seguros, com baixa toxicidade, com pouco impacto ambiental e que atendam às necessidades 
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do Currículo Mínimo de Química. 

c) Elaboração de três cadernos de apoio sendo dois para os alunos e um para o professor com 

as seguintes características: de experimentos que apoie o aluno a desenvolver práticas 

laboratoriais de Química para os três anos do Ensino Médio do Colégio Estadual Walter 

Orlandini; de conclusão de prática de laboratório para os três anos do Ensino Médio visando 

que o aluno inicie um desenvolvimento investigativo e crítico do seu aprendizado; explicativo 

que facilite o professor na preparação de atividades didáticas usando os experimentos. 

d) Aplicação dos materiais de apoio elaborados para as aulas experimentais nos três anos do 

Ensino Médio nos anos de 2013 e 2014. 

e) Avaliação do material de apoio junto aos alunos e professores buscando conhecer as suas 

motivações de ensino-aprendizagem, bem como avaliação dos produtos de apoio 

desenvolvidos; reavaliação dos manuais baseados nas opiniões e sugestões dos alunos e 

professores e na minha prática docente. 

f) Percepção do aprendizado pela análise das conclusões das atividades experimentais obtidas 

a partir do caderno de conclusão dos alunos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tendo em vista o objetivo de apresentar e discutir as principais observações e 

desafios ocorridos durante o trabalho desta pesquisa, resolveu-se fragmentar a discussão 

conforme as etapas da metodologia. 

 

4.1. DIAGNOSE SOBRE O USO DO LABORATÓRIO 

 

Buscando conhecer se o laboratório estava sendo utilizado em atividades 

experimentais, bem como o interesse e dificuldades na sua utilização, foram realizadas duas 

diagnoses, sendo uma com professor e a outra com os alunos do CEWO. 

 

4.1.1. DIAGNOSE COM OS PROFESSORES 

 

A primeira diagnose foi realizada nos dias 23 e 25 de outubro de 2012 com 3 

professores de Química do horário diurno do CEWO. O questionário era constituído por 6 

perguntas, sendo que 5 delas eram objetivas e em uma havia quatro opções numéricas 

distribuídas de acordo com o grau de dificuldade. As perguntas tratavam do uso de forma 

geral de novos recursos no processo ensino-aprendizado, da visão didática pedagógica do 

professor e do uso do laboratório de Química no colégio. A seguir serão apresentadas as 

questões do questionário diagnóstico, o seu objetivo, bem como a discussão da avaliação das 

respostas. 

 

Questão 1 - Para aprender Química é necessário somente o uso do quadro negro e do 

livro didático. (  ) concordo; (  ) discordo; (  ) indefinido. 

 

 

O objetivo da pergunta 1 era identificar se os professores estariam abertos ao uso de 

novos recursos além do tradicional quadro negro e livro didático. O resultado encontrado das 

respostas dos professores foi que todos marcaram a opção discordo, verificando que a 

utilização de novas alternativas poderá ser adotada pelos professores de Química para 

despertar o interesse do aluno pela Ciência proporcionando a melhoria do ensino-

aprendizagem no colégio. 
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Questão 2 - Dos recursos didáticos pedagógicos apontados abaixo, qual (is) poderá (ão) 

contribuir para o aprendizado de Química?  

(  ) jogos; (  ) laboratórios virtuais; (  ) filmes, jornais e revistas; (  ) laboratório de 

Química; (  ) improvisações teatrais. 

 

A pergunta 2 tinha o objetivo de apontar quais recursos seriam considerados 

primordiais pelos professores para a melhoria do aprendizado de Química. Todos os 

professores marcaram a opção laboratório de Química, porém, um deles também escolheu 

filmes, jornais e revistas transparecendo que ele está mais disponível a usar alternativas 

lúdicas além do laboratório de Química, o que é um fator positivo, visto que a inserção de 

novas atividades no âmbito escolar constitui-se uma metodologia diferenciada que vem 

crescendo segundo pesquisas nos últimos anos apontadas pela Sociedade Brasileira de 

Química (SBQ) e os Encontros Nacionais no Ensino de Química (ENEQ). A escolha do 

laboratório de Química é um consenso dos professores conforme pesquisa realizada por 

Giordam (1999, p.43) 

 

 

é um conhecimento dos professores de Ciências o fato de a experimentação 

despertar um forte interesse entre alunos de diversos níveis de escolarização. Em 

seus depoimentos, os alunos também costumam atribuir à experimentação um 

caráter motivador, lúdico, essencialmente vinculado aos sentidos. Por outro lado, 

não é incomum ouvir de professores a afirmativa de que a experimentação aumenta 

a capacidade de aprendizado, pois funciona como meio de envolver o aluno nos 

temas em pauta. 

 

 

 Lembramos, porém, que especialistas em didática das Ciências com frequência 

fazem críticas ao trabalho com experimentação “quando se destinam apenas a ilustrar ou 

comprovar teorias anteriormente estudadas, são limitadas e não favorecem a construção de 

conhecimento pelo aluno” (BUENO; KOVALICZN, 2009, p. 2). 

As perguntas 3, 4 e 5 do questionário diagnóstico foram baseadas no trabalho 

realizado por Santos e Marcondes (2010, p. 6) a 126 professores de escolas públicas de São 

Paulo. 

 

Questão 3 - O uso do laboratório de Química garante uma boa aprendizagem de Química. 

(  ) concordo; (  ) discordo; (  ) indefinido. 

 

A pergunta 3 buscava saber se os professores do CEWO acreditam que a 

experimentação é essencial no ensino, garantindo a aprendizagem de Química. Todos os 

professores marcaram a opção concordo, mostrando que possuem uma visão calcada na 

racionalidade técnica, presos ao academismo tradicional, enraizadas em teorias empiristas 
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indutivistas. Estudos apontam que a experimentação no Ensino Médio deverá desenvolver a 

reflexão, o questionamento, ampliando a cognição dos alunos acerca dos conteúdos estudados 

(SANTOS; MARCONDES, 2010, p. 7; GUIMARÃES CLEIDSON, 2009, p. 2009; 

MACHADO; MÓL, 2008a, p. 57). 

 

Questão 4 - A principal função do uso de atividades práticas nas aulas de Química é: 

(  ) comprovar a veracidade das teorias ensinadas pelo professor; 

(  ) domínio de técnicas de laboratório; 

(  ) desenvolver a reflexão e a interações dos alunos durante as aulas. 

 

Das três opções destinadas a essa pergunta, somente a terceira opção valida o uso da 

experimentação no Ensino Médio. A primeira traduz que a experimentação está alinhada à 

natureza demonstrativa, trazendo a concepção de que a Ciência é constituída de verdades 

absolutas. A segunda valoriza mais o domínio do conhecimento técnico do que a didática do 

ensino. O resultado expôs que somente um professor marcou a terceira opção e os demais a 

primeira. Portanto, se for desenvolvida atividades experimentais no colégio, esses dois 

professores necessitarão de um material de apoio quanto ao real uso da experimentação “pois 

suas concepções empiristas não são vistas a priori como meio de se desenvolver competências 

e habilidades ou de ampliar processos cognitivos dos alunos acerca dos conteúdos estudados” 

(SUART; MARCONDES
22

, 2007 apud SANTOS; MARCONDES, 2010, p. 10). 

 

Questão 5 - As atividades experimentais são importantes porque permite ao professor 

fazer a transposição de um fenômeno observável sem que seja preciso um 

aprofundamento conceitual para os alunos. (  ) concordo; (  ) discordo; (  ) indefinido. 

 

A pergunta 5 valoriza a autossuficiência da atividade experimental e compartilha da 

concepção de que a experimentação não precisa de um aprofundamento conceitual o que é, 

segundo Stuart e Marcondes (2007 apud SANTOS; MARCONDES, 2010, p. 9) preocupante, 

pois é preciso integrar atividades práticas com discussão e interpretação de dados para o 

desenvolvimento cognitivo e conceitual dos alunos. Os três professores marcaram a primeira 

opção o que consolida com a ideia da perpetuação da racionalidade técnica nas práticas 

pedagógicas, da necessidade de ruptura desse paradigma e elaboração de um manual 

explicativo que facilite o professor a preparação de atividades didáticas usando os 

experimentos baseadas nesses pressupostos. 

                                                 
22

 SUART, R. C. e MARCONDES, M. R. As habilidades desenvolvidas por alunos do ensino médio de química 

em uma atividade experimental investigativa. In: VI ENPEC. 2007, Florianópolis. Anais eletrônicos ABRAPEC, 

2007. 
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Questão 6 - Dos fatores apontados abaixo, escreva com a numeração dada, o que impede 

a realização de atividades práticas de Química no CEWO. 

(1) nenhuma dificuldade; (2) pouca dificuldade; 

(3) dificuldade média; (4) Muita dificuldade;  

(  ) falta de materiais; (  ) falta de estrutura escolar; (  ) falta de uma apostila de práticas;  

(  ) falta de monitor; (  ) excesso de alunos; (  ) poucas aulas de Química. 

 

Visto as concepções pedagógicas, os recursos didáticos e o consenso quanto à 

realização de atividades laboratoriais, levantar os principais obstáculos que impedem a 

realização de práticas no colégio tornar-se-ia necessário, o que é pretendida na sexta 

proposição. O resultado das respostas é representado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Dificuldades apontadas pelos professores de Química para desenvolver a experimentação no CEWO 

 

Fonte: O autor. 

 

A diagnose com os professores do CEWO, apesar do número de docentes ser 

pequeno, mostrou que a falta de materiais e a falta de estrutura não são problemas para o uso 

do laboratório. Contudo, a maior dificuldade apontada pelos professores justificando a pouca 

utilização de atividades experimentais foram: o número de aulas de Química seguido pela 

falta de apostila de práticas, excesso de alunos e falta de um monitor. Portanto, tornar viável o 

uso do laboratório baseado nos pressupostos da formação da cidadania, da reflexão crítica 

sobre o mundo, do aprimoramento da cognição do educando, do estabelecimento da relação 

entre teoria e prática, do espírito investigativo, da alfabetização científica etc., no colégio, 

requer estratégias que supram as dificuldades apontadas pelos professores. O número de aulas 

de Química e o excesso de alunos é algo que está acima dos limites do docente, cabendo à 

Secretaria Estadual de Educação a solução desse problema. Entretanto, caso haja um material 

de apoio experimental, parte dos experimentos poderiam ser introduzidos pelo professor 

durante as aulas conceituais usando-os de uma forma investigativa e a outra parte seria 

realizada pelos alunos nas aulas experimentais no laboratório, o que iria provavelmente 

atenuar a demanda do número de aulas de Química. Com relação à carência do monitor, ela 



53 

 

poderá ser suprida se o professor escolher para cada turma que for lecionar dois alunos e 

orientá-los, antecipadamente, à prática, provocando motivação e interesse dos educandos. 

Para a falta de material de apoio experimental será necessário elaborar dois manuais: o de 

experimentos que apoie o professor a desenvolver práticas laboratoriais e o explicativo que 

facilite o professor na preparação de atividades didáticas usando os experimentos.  

 

4.1.2. DIAGNOSE COM OS ALUNOS 

 

A segunda diagnose foi realizada nos dias 19 e 21 de março de 2013 com 151 alunos 

do horário da manhã, sendo 38 alunos do segundo ano e 113 do terceiro ano do Ensino Médio 

do CEWO. As turmas do primeiro ano não participaram da diagnose porque praticamente 

todos os alunos são novos e não conheciam ainda a escola. A diagnose possuía 5 perguntas 

objetivas sendo que a quarta pergunta existia uma opção discursiva. A seguir serão 

apresentadas as questões do questionário diagnóstico, o seu objetivo, bem como a discussão 

da avaliação das respostas dadas pelos alunos. 

 

Questão 1 - Há quanto tempo você estuda no CEWO? 

(  ) entrei nesse ano; (  ) há 1 ano; (  ) há 2 anos; (  ) há 3 anos; (  ) há mais de 3 anos 

 

Na pergunta 1 deseja-se obter dados que permita confrontá-los com a segunda e 

quarta pergunta que tratam do uso do laboratório  de Química durante os anos de atividade 

escolar dos alunos no CEWO. Os resultados obtidos para a turma do segundo ano foi que 8% 

dos alunos eram novos e 92% estudavam há pelo menos um ano no colégio. No terceiro ano 

verificou-se que 3% dos alunos eram novos, 9% estudavam há dois anos no colégio, 75% há 

três anos e 13% há mais de três anos. 

 

Questão 2 - Você já visitou o laboratório de Química do colégio? (  ) sim; (  ) não. 

 

A pergunta 2 tem a função de verificar se os alunos antigos conhecem o interior do 

laboratório de Química através de uma visitação. As respostas encontradas no segundo ano 

foram: 78% responderam sim, 22% não, sendo desta quantia 8% de alunos novos e 14% de 

alunos antigos. Conclui-se que o número de alunos antigos que não conhecem o interior do 

laboratório do colégio para o segundo ano é grave, visto que dos 92% alunos do segundo ano 

que estudam há pelo menos um ano no colégio 78% conhecem o laboratório, 14% não 

conhecem. 
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Os resultados encontrados para o terceiro ano foram: 88% responderam sim, 12% 

não, sendo desta quantidade 3% de alunos novos e 9% de alunos antigos. Conclui-se, 

portanto, que o número de alunos deste ano do Ensino Médio que não conhecem o laboratório 

é grave. 

 

Questão 3 - Você gostaria que houvesse aulas práticas de Química? (  ) sim; (  ) não. 

 

O objetivo da pergunta é confrontar o resultado obtido com as pesquisas no Ensino 

de Química que trata do consenso dos alunos quanto ao uso da experimentação no Ensino 

Médio. O resultado obtido foi que 100% dos alunos gostariam que houvesse aulas 

experimentais de Química no decorrer do seu curso de Ensino Médio o que corrobora com as 

pesquisas que tratam desse assunto que atribuem à experimentação “um caráter motivador, 

lúdico, essencialmente vinculado aos sentidos” (GIORDAN, 1999, p.43) 

 

Questão 4 - Você já participou de atividades práticas de Química no laboratório? 

(  ) sim; Quantas? _____ (  ) não 

  

O objetivo da pergunta 4 é apurar o uso laboratório em atividades práticas. Os 

resultados obtidos para o segundo e terceiro ano do Ensino Médio são apresentados, 

respectivamente, na Figura 6. 

 

Figura 6 – Quantidade de aulas práticas de Química realizadas no segundo e terceiro ano do CEWO 
 

     

Fonte: O autor. 

  

A pesquisa mostrou que as atividades laboratoriais foram pouco utilizadas no 

segundo ano. As respostas encontradas foram: 39% responderam sim, 61% não, sendo desta 

quantidade 8% de alunos novos e 53% de alunos antigos. Confrontando os dados da segunda 

pergunta com a quarta observa-se que dos 78% dos alunos que visitaram o laboratório metade 

fizeram atividades laboratoriais. Outro fator que poderá ser considerado é o número pequeno 

de práticas realizadas o que pressupõe a falta de um material de apoio a essas atividades. 
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Os resultados encontrados para o terceiro ano foram: 82% responderam sim, 18 % 

não, sendo desta quantidade 3% de alunos novos e 9% de alunos antigos. Analisando o 

terceiro ano a pesquisa mostrou avanço quanto ao uso do laboratório. Ao confrontar os dados 

da segunda pergunta com a quarta observa-se que dos 88% dos alunos que visitaram o 

laboratório 82% fizeram atividades laboratoriais. Todavia, apesar do saldo positivo com 

relação ao uso do laboratório, ao diagnosticar na primeira pergunta que 92% desses alunos 

estudavam há pelo menos dois anos na escola, conclui-se que o número de práticas realizadas 

no decorrer da vida estudantil foi pequeno o que ratifica que os obstáculos apresentados pelos 

professores quanto ao número reduzido de aulas de Química, a falta de um caderno de 

práticas, o excesso de alunos e a falta de um monitor impedem a realização das atividades 

laboratoriais. 

 

Questão 5 - Caso você tenha participado de atividades práticas ela foi realizada: 

(  ) somente pelo professor; (  ) somente pelos alunos; (  ) pelo professor juntamente com os alunos. 

 

A pergunta 5 tem a finalidade de verificar como está sendo realizada a 

experimentação, visto que na diagnose realizada com os professores os resultados apontaram 

que os mesmos possuem concepções empiristas cercadas por uma racionalidade técnica, 

desenvolvendo a experimentação com natureza demonstrativa. As três opções apurarão o 

quanto os alunos estão engajados no manusear da atividade experimental, na geração de 

problematizações, discussões e questionamentos. Os resultados obtidos para os dois anos são 

apresentados na Figura 7.  

 

Figura 7 – Tipo de atividade prática de Química realizada no segundo e terceiro ano do CEWO 

           

Fonte: O autor. 

 

Analisando os resultados nota-se que no terceiro ano as atividades experimentais 

desenvolvidas tiveram uma natureza demonstrativa muito mais acentuada que no segundo ano 

o que é grave, pois Barberá e Valdés (1996, p. 371) comentam que atividades pautadas nestas 

concepções são deficientes no aprendizado.  Atualmente o que tem se buscado são “novas 
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metodologias que priorizem a participação ativa do aluno e o professor exercendo a função de 

auxiliador no processo” (SUARTE; MARCONDES, 2009, p. 52). 

A segunda opção da pergunta está em consenso às novas metodologias de ensino, da 

necessidade de reflexão do aluno com os conteúdos estudados e que os mesmos estejam 

engajados na realização das atividades práticas, permitindo “que manipulem os objetos e 

ideias, e negociem o significado entre si e com o professor” (FARIAS; BASAGLIA; 

ZIMMERMANN, 2009, p. 4). Entretanto, essa opção não foi marcada o que faz-se necessário 

a elaboração de um manual de experimentos que apoie o professor a desenvolver práticas 

laboratoriais e um manual explicativo que facilite o docente na preparação de atividades 

didáticas usando os experimentos. 

 

4.2. SUBSÍDIOS LEGAIS, EPISTEMOLÓGICOS E DA APRENDIZAGEM PARA 

ELABORAÇÃO DOS CADERNOS DE APOIO AO PROFESSOR E AO ALUNO 

 

Visando elaborar cadernos de apoio ao professor e ao aluno para utilização do 

laboratório, buscou-se referenciais teóricos e epistemológicos que pudessem desenvolver o 

ensino e a aprendizagem ao mesmo tempo em que fossem baseadas na LDB e no PCN do 

Ensino Médio de Química. Com relação às atividades experimentais, fez-se opção por 

experimentos simples, seguros, de baixa toxicidade e pouco impacto ambiental que 

atendessem às necessidades do Currículo do Ensino Médio de Química. 

A LDB define e regulariza o sistema educacional brasileiro baseada nos princípios da 

Constituição Federal de 1988. Ela possui 92 artigos sendo que o artigo de n
o
 21 estabelece 

que a educação escolar compõe-se de Educação Básica e Educação Superior. 

Segundo os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (2002, p. 9) esse artigo 

regulamenta que o 

 

 

Ensino Médio passa a integrar a etapa do processo educacional que a Nação 

considera básica para o exercício da cidadania, base para o acesso às atividades 

produtivas, para o prosseguimento nos níveis mais elevados e complexos de 

educação e para o desenvolvimento pessoal, referido à sua interação com a 

sociedade e sua plena inserção nela.  

 

O artigo n
o
 22 determina que a Educação Básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
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No artigo n
o
 35 que trata do Ensino Médio nota-se que a função da escola é socializar 

o saber e torná-lo criticamente apropriado aos alunos, relacionando teoria e prática, ou seja, o 

saber científico e o saber prévio dos alunos (saber popular) deverão andar paralelamente, 

contribuindo para o desenvolvimento de um país com igualdade, humanidade e justiça social. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais são “Parâmetros que cumprem o duplo papel 

de difundir os princípios da reforma curricular e orientar o professor, na busca de novas 

abordagens e metodologias” (2002, p. 13). Nele existem orientações para que “o 

conhecimento químico não seja entendido como um conjunto de conhecimentos isolados, 

prontos e acabados, mas sim uma construção da mente humana, em contínua mudança” 

(ibdem, p. 240). Desta forma, para o exercício da cidadania, é necessário que o estudante e o 

professor tenham “uma visão crítica da Ciência” (ibdem). Quanto ao conhecimento, as 

competências e habilidades cognitivas e afetivas desenvolvidas no Ensino de Química 

deverão “capacitar os alunos a tomarem suas próprias decisões em situações problemáticas, 

contribuindo assim para o desenvolvimento do educando como pessoa humana e como 

cidadão”, permitindo a construção participante de um “mundo mais articulado e menos 

fragmentado” (ibdem, p. 241). Para que esses objetivos sejam alcançados, “há necessidade de 

se reorganizar os conteúdos químicos atualmente ensinados, bem como a metodologia 

aplicada” (ibdem). Com relação à experimentação é “importante apresentar ao aluno fatos 

concretos, observáveis e mensuráveis advindo da leitura do mundo macroscópico” (ibdem, 

p.242), onde a atividade prática a ser desenvolvida “deve-se ter clara a necessidade de 

períodos pré e pós-atividade, visando a construção de conceitos, não se desvinculando teoria e 

laboratório” (ibdem, p. 247), pois a “experimentação formal não soluciona o problema do 

ensino-aprendizagem” (ibdem). 

As propostas apontadas na LDB 9394/96 e no PCN podem ser consideradas e 

adequadas às concepções da Aprendizagem Significativa Crítica defendida por Marco 

Antônio Moreira, segundo a Teoria de Ausubel e a “Filosofia do Não” de Gaston Bachelard. 

Para Moreira (2000), a escola ensina verdades, respostas certas, entidades isoladas, causas 

simples e identificáveis, estados e coisas fixas, diferenças somente dicotômicas, transmite o 

conhecimento e desestimula o questionamento, conduz a ilusão da certeza, não motiva o 

aprender a aprender, não permite à pessoa lidar frutiferamente com a mudança e 

sobrevivência cada vez mais rápida de conceitos, valores e tecnologias impostos pela 

sociedade. Para que tais conceitos fossem abandonados, Moreira sugere uma aprendizagem 

significativa crítica baseadas nas seguintes premissas: 

 Estimular o questionamento ao invés de respostas prontas. 
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 Diversidade de materiais educativos. 

 Aprendizagem pelo erro, pois é normal errar e aprende-se corrigindo os erros. 

 Aluno como perceptor representador do mundo. 

 A consciência semântica onde o significado está nas pessoas e não nas palavras. 

 Incerteza do conhecimento e sua evolução. 

 Desaprendizagem do conhecimento prévio que funciona como obstáculo 

epistemológico. 

 Conhecimento como linguagem. 

 Diversidade de estratégias e abandono da lousa e quadro escolar. 

 

A Filosofia do não de Bachelard “não significa uma atitude de recusa e sim uma 

atitude de conciliação. Conciliação entendida no sentido da convivência com o diverso, a 

aceitação do dissenso - base necessária ao pluralismo” (LOPES, 1996, p. 267). Para ele, o 

trabalho educativo consiste em: relação dialógica entre professor e aluno respeitando a 

inteligência do aluno e seus conhecimentos prévios, sendo aprendiz entre pares, o que faz o 

aluno compreender melhor, não havendo respostas prontas para perguntas previsíveis e 

transmissão passiva do conhecimento; o aprendizado surge do questionamento do 

conhecimento do passado necessitando às vezes desconstruir (superar) conhecimentos que 

sejam obstáculos à construção do novo conhecimento, pois o Ensino de Ciências implica 

aprender conceitos que constrangem, colocam em crise conceitos da experiência comum; o 

trabalho do professor é ir de encontro à mobilização da cultura não se prendendo ao 

dogmatismo, ao autoritarismo, à oniciência, ao pai intelectual do aluno; o Ensino de Ciências 

na escola deverá ser socialmente ativo e que errar em Ciência não é uma imperícia a ser 

evitada, pois o conhecimento só se constrói pela retificação dos erros; a verdade como 

essência da palavra não existe, o que há são verdades transitórias que geram credibilidade e 

confiança. Com relação à experimentação, Bachelard defende que ela não deverá ter o cunho 

pitoresco, espetacular, belo, mas favorecer o esforço intelectual para o racionalismo, pois 

aprender Ciência não é permitir que a mente permaneça no concreto e sim abstraia, analise e 

tenha o prazer gerado pelo mérito de se vencer as dificuldades do saber (LOPES, 1993). 

A escolha de atividades de laboratório deverão, então, priorizar “experimentos 

simples e seguros” (MOL; MACHADO, 2008a, p. 58), com experiências que não sejam 

“muito marcantes, cheias de imagem, pois são falsos centros de interesse” (ABREU, 2011, 

p.50), “com baixa atividade poluidora evitando o uso de substâncias de elevada toxicidade 



59 

 

como benzeno, tolueno, clorofórmio, formaldeído, tetracloreto de carbono e sais contendo 

íons mercúrio, chumbo, cromo, cádmio, níquel, bário, arsênio, ósmio, cianetos” (MOL; 

MACHADO, 2008b, p. 39). Outro fator a ser considerado são os equipamentos de proteção 

coletiva e individual como extintor de incêndio, caixa de primeiros socorros, chuveiro, uso 

obrigatório de jaleco (avental), luva e óculos de proteção (ibdem). 

Todas as atividades laboratoriais deverão anteceder e proceder de um caráter 

investigativo, permitindo que o estudante explore suas habilidades cognitivas através dos seus 

conhecimentos prévios em contato com os fenômenos químicos, estimulando o 

desenvolvimento conceitual, promovendo uma alfabetização científica e formando um  

cidadão crítico. Nesse sentido, a experimentação com caráter investigativo faz com que o 

conjunto de vivências que o aluno traz para o laboratório seja refletido em aquisição de 

conhecimento e que a contínua reorganização do conhecimento pela reflexão traz a melhoria 

na qualidade da aprendizagem. 

 

4.3. MATERIAIS DE APOIO PARA SER USADO NO CEWO 

 

Tendo em conta o uso do laboratório de Química no CEWO foram elaborados três 

cadernos de apoio sendo dois para o aluno e um para o professor cujas peculiaridades serão 

apresentadas a seguir. 

 

4.3.1 CADERNO DE APOIO AO PROFESSOR 

 

 Utilizando-se da LDB, dos aportes teóricos e epistemológicos e de trabalhos 

descritos na literatura sobre o Ensino de Química que tratam da experimentação, organizou-se 

em 2014 um caderno de apoio ao professor com orientações que poderão ser utilizadas em 

todos os anos do Ensino Médio do CEWO. Esse caderno possui 14 páginas, e foi dividido em 

10 seções com distintas finalidades, as quais serão comentadas a seguir. 

A seção Primeiras palavras inicia-se informando ao professor as novas ferramentas 

que poderão ser usadas para promover o ensino e a aprendizagem de Química. Todavia, como 

existe no colégio o laboratório de Química, o objetivo dessa seção é ressaltar ao professor sua 

importância, visto que o CEWO está inserido nos 10,6% das escolas brasileiras que possuem 

laboratório de Ciências. 

Na seção O papel da experimentação no Ensino Médio apresenta os resultados de 

pesquisas que apontam a forma de proceder em atividades laboratoriais na Educação Básica. 
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Em seguida, é apresentada a metodologia a ser utilizada, iniciando pela cobrança na resolução 

do questionário PENSANDO existente no caderno de experimentos do aluno, visto que sua 

função é ser um organizador prévio do que o aluno sabe e o que ele precisa saber durante a 

atividade experimental. Também foi ressaltado o papel socialmente ativo do professor durante 

a atividade experimental e a importância da alternância entre o empirismo e racionalismo. Por 

fim, são apresentadas as orientações quanto ao uso do caderno de conclusão do aluno e sua 

importância na aprendizagem investigativa e no princípio da desaprendizagem. 

Em Organização das atividades experimentais é apresentado o cronograma 

bimestral utilizado em 2013 (Quadro 1), feito após a divulgação do calendário escolar onde se 

observou que, em média, estavam disponíveis 20 aulas de Química por bimestre, e cada aula 

possuía o tempo de 50 minutos. 

 

Quadro 1 – Cronograma bimestral usado em 2013 no CEWO 

Aulas 

conceituais 

SAERJ
23

 Aula prática 1 Provas  Aula prática 2 Recuperação 

10 tempos 2 tempos 2 tempos 2 tempos 2 tempos 2 tempos 

Fonte: O autor. 

 

Com relação ao tempo de cada aula prática, estipulou-se que 1h e 20 min estariam 

destinados para atividades experimentais e 20 min para limpeza das vidrarias e bancada. 

Deste modo, foi sugerido no caderno do professor que esse raciocínio pudesse ser aproveitado 

e aplicado a cada ano, após a divulgação do calendário escolar, como fora realizado em 2013. 

No decorrer desse trabalho alguns ajustes ocorreram no critério de avaliação da 

aprendizagem, o que permitiu maior interesse dos alunos em questionar, pensar, refletir e 

buscar explicações rumo à aprendizagem significativa crítica. Sendo assim, no caderno do 

professor foi incluída a seção Necessidade de mudança no critério de avaliação, na qual 

está descrita a alteração realizada, conforme mostra o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Instrumentos de avaliação bimestral utilizado em 2013 no CEWO 

Questionário 

Pensando 

Conclusão do 

Experimento 

SAERJ Prova  

1 ponto 3 pontos 0,5 ponto 5,5 pontos 

Fonte: O autor. 

 

                                                 
23

 O SAERJ é o Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro e foi criado com o objetivo de 

promover uma análise do desempenho dos alunos da rede pública do Estado. 
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Já em Caderno de atividade experimental e o Currículo Mínimo foram 

organizados três quadros onde são apresentados os conteúdos do programa de Química em 

concomitância com a atividade experimental (Quadros 3, 4 e 5). Também foram sugeridos 

para cada atividade experimental os conceitos que poderiam ser abordados, embora, como o 

professor tem liberdade de ação em sala de aula, ele poderá abordar outros conceitos nessas 

atividades. 

 

Quadro 3 – Conteúdos abordados x atividades experimentais de Química para o 1
o
 ano do Ensino Médio 

1
o
 Ano do Ensino Médio 

1
o
 Bimestre 2

o
 Bimestre 

Conteúdos Atividades Experimentais Conteúdos Atividades Experimentais 

 

Propriedades da matéria 

Exp. 1: Queima da vela 

Exp. 2: Afinal é cromato 

ou dicromato? 

 

Leis de Lavoisier e Proust 

Exp. 7: Foguete a álcool 

comercial 

Exp. 8: Bicarbonato de 

sódio em vinagre 

 

Substâncias químicas 

Exp. 3: Como ficam os 

líquidos juntos? 

Exp. 4: Densidade dos 

metais 

 

Modelos Atômicos 

Exp. 9: Teste em chama 

Exp. 10: É falso ou 

verdadeiro? 

 

Separação de misturas 

Exp. 5: Destilação 

Exp. 6: Cromatografia 

em papel 

Distribuição eletrônica 

usando o diagrama de 

Linus Pauling 

 

 

3
o
 Bimestre 4

o
 Bimestre 

Conteúdos Atividades Experimentais Conteúdos Atividades Experimentais 

 

Tabela Periódica e 

propriedades periódicas 

Exp. 11: Vamos 

investigar? 

Ligação química Exp. 13: Que mistério é 

esse? 

 Exp. 12: Eletrólise 

aquosa com brometo de 

potássio 

 

Forças intermoleculares 
Exp. 14: De quem ele 

mais gosta? 

Exp. 15: Está servido? 

Fonte: O autor. 
 

 Experimento 1 

Conversão de matéria em energia, transformação Química irreversível, triângulo do 

fogo e Lei de Proust. 

 

 Experimento 2 

Transformação Química reversível. 
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 Experimento 3 

Classificação de mistura, viscosidade e densidade. 

 

 Experimento 4 

Identificação da pureza de uma substância através da densidade. 

 

 Experimentos 5 e 6 

Separação de mistura homogênea. 

 

 Experimento 7 

Conversão de energia Química em diferentes energias como: cinética, sonora, 

luminosa e térmica, Lei de Proust, Terceira Lei de Newton através do deslocamento do 

ar da reação de combustão do álcool, fenômeno químico irreversível e triângulo do 

fogo. 

 

 Experiência 8 

Fenômeno Químico irreversível e Lei de Lavoisier. 

 

 Experiência 9 

Teste para detectar íons metálicos, espectro visível e modelo de Bohr. 

 

 Experiência 10 

Espectro eletromagnético, teste para identificar diferentes materiais usando radiação 

ultravioleta. 

 

 Experimento 11 

Propriedades periódicas (energia de ionização e afinidade eletrônica) com a perda e 

ganho dos elétrons em halogênios. 

 

 Experimento 12 

Afinidade eletrônica dos íons H 
+
 e K 

+
 e energia de ionização dos íons HO 

– 
e Br 

–
. 

 

 Experimento 13 

Reação Química na formação e quebra de ligação. 

 

 Experimento 14 e 15 

Polaridade da substância e suas interações. 
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Quadro 4 – Conteúdos abordados x atividades experimentais de Química para o 2

o
 ano do Ensino Médio 

2
o
 Ano do Ensino Médio 

1
o
 Bimestre 2

o
 Bimestre 

Conteúdos Atividades Experimentais Conteúdos Atividades Experimentais 

 

 

Funções inorgânicas 

Exp. 1: Testando os 

indicadores 

Exp. 2: Sopro mágico 

Exp. 3: Perigo, não fume! 

 

Reações inorgânicas e 

balanceamento por 

tentativas 

 

Exp. 7: Verificando as 

reações 

 Exp. 4: Simulando o 

efeito estufa 

Exp. 5: Que chuva é 

essa? 

Exp. 6: Conduz ou não? 

 

Comportamento dos 

gases 

Exp. 8: Bolinha mágica 

Exp. 9: O que está 

acontecendo com a água? 

Exp. 10: Sobe ou desce? 

 

3
o
 Bimestre 4

o
 Bimestre 

Conteúdos Atividades Experimentais Conteúdos Atividades Experimentais 

Cálculos químicos e 

estequiométricos 

Exp. 11: Está adulterada?  

Termoquímica 

Exp. 14: Lança chamas 

Exp. 15: Como ficou o 

tubo? 

Exp. 16: Varinha mágica 

Soluções e cálculos de 

concentrações em: g/L, 

mol/L, %m/m, %m/v 

Exp. 12: Quanto tem de 

bicarbonato de sódio? 

Exp. 13: A procura da 

vitamina C 

 

Cinética Química 

Exp. 17: Pasta de dente 

pra elefante 

Exp. 18: Relógio de iodo 

Fonte: O autor. 

 

 Experimento 1 

Indicadores ácido-base para verificar o pH de diferentes substâncias do cotidiano. 

 

 Experimento 2 

Determinação do pH do óxido ácido (CO2) e reação de neutralização. 

 

 Experimento 3 

Simular os efeitos da fumaça do cigarro no sistema respiratório onde: a água 

levemente alcalina representa o sangue humano; a garrafa PET o pulmão, a torneira 

com cigarro a boca humana e o algodão representam o interior da boca; a garrafa PET 

com seu furo representam a diferença de pressão e o princípio da impenetrabilidade da 

matéria. 
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 Experimento 4 

Simular o efeito estufa onde: o pote de vidro com ar e água representa atmosfera 

terrestre normal, o outro pote de vidro com gás carbônico e água representa atmosfera 

terrestre com efeito estufa e a luz infravermelho o sol. 

 

 Experimento 5 

Simular a chuva ácida com óxido de enxofre (SOx). 

 

 Experiência 6 

Compostos iônicos, moleculares e íons livres. 

 

 Experimento 7 

Verificar a ocorrência das reações usando as tabelas de solubilidade de sais, 

solubilidade de bases e reatividade de metais. 

 

 Experiência 8 

Lei de Boyle. 

 

 Experiência 9 

Lei de Charles. 

 

 Experiência 10 

Lei de Gay-Lussac. 

 

 Experimento 11 

Polaridade da molécula, interações intermoleculares e cálculo químico. 

 Experimento 12 

Reação Química e cálculos estequiométricos. 

 

 Experimento 13 

Reação Química, nox, soluções e cálculos estequiométricos. 

 

 Experimento 14 e 15 

Termoquímica: fenômeno endotérmico e exotérmico. 
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 Experimento 16 

Termoquímica: fenômeno exotérmico e energia de ativação. 

 

 Experimento 17 

Cinética química: efeito do catalisador. 

 

 Experimento 18 

Cinética química: efeito da concentração. 

 

Quadro 5 – Conteúdos abordados x atividades experimentais de Química para o 3
o
 ano do Ensino Médio 

3
o
 Ano do Ensino Médio 

1
o
 Bimestre 2

o
 Bimestre 

Conteúdos Atividades Experimentais Conteúdos Atividades Experimentais 

 

 

 

Equilíbrio químico 

Exp. 1: O repolho roxo é 

demais! 

Exp. 2: A maisena 

 mágica 

Exp. 3: O que está 

acontecendo com o 

bicarbonato de sódio? 

Exp. 4: O poder está nas 

mãos? 

Exp. 5: Para onde foi a 

cor? 

 

 

 

Eletroquímica 

Exp. 6: Reatividade dos 

metais; 

Exp. 7: Pilha de 

refrigerante 

Exp. 8: Pilha de limão ou 

de batata 

Exp. 9: Eletrólise aquosa 

com iodeto de potássio 

Exp. 10: Eletrólise 

aquosa com nitrato de 

zinco 

 

3
o
 Bimestre 4

o
 Bimestre 

Conteúdos Atividades Experimentais Conteúdos Atividades Experimentais 

 

 

Química Orgânica e os 

grupos funcionais 

Exp. 11: Aplicando a Lei 

12.760/12 

Exp. 12: O que o 

fermento fez? 

Exp. 13: Kabum 

Exp. 14: Vamos fazer 

sabão? 

 

Química Orgânica: 

biomoléculas e polímeros 

Exp. 15: Tem proteína? 

Exp. 16: O balão e a 

agulha 

Exp. 17: Identificando os 

plásticos  

Fonte: O autor. 

 

 Experimento 1 

Indicadores ácido-base para verificar o pH de diferentes substâncias do cotidiano. 

 

 Experimento 2 

Deslocamento do equilíbrio químico em função da temperatura. 
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 Experimento 3 

Reação Química e deslocamento do equilíbrio em função do íon aumento da 

concentração do íon bicarbonato. 

 

 Experimento 4 

Deslocamento do equilíbrio em função da pressão. 

 

 Experimento 5 

Deslocamento do equilíbrio em função do íon comum amônio. 

 

 Experiência 6 

Reações de oxi-redução de metais em meio ácido e uso da tabela de potencial padrão 

de redução. 

 

 Experimento 7 

Reações oxi-redução, ddp, tabela de potencial de redução e ligação em série. 

 

 Experiência 8 

Reações oxi-redução em meio alcalino e ácido, ddp e tabela de potencial de redução. 

 

 Experiência 9 

Eletrólise aquosa com iodeto de potássio e reações de oxi-redução. 

 

 Experiência 10 

Eletrólise aquosa com nitrato de zinco e reações de oxi-redução. 

 

 Experimento 11 

Funções orgânicas, nox, reações de oxi-redução. 

 

 Experimento 12 

Reações Químicas e funções orgânicas. 

 

 Experimento 13 e 14 

Reações Químicas, funções orgânicas e termoquímica. 
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 Experimento 15 

Reações Químicas, biomoléculas e funções químicas. 

 

 Experimento 16 e 17 

Propriedades de polímeros. 

 

Desse modo, essa seção facilita a organização das atividades pelos professores, assim 

como estimula a metodologia da experimentação investigativa. 

A seção Periculosidade dos experimentos serve para alertar o professor quais 

experimentos que deverão ser realizados por ele ou com a sua participação para evitar 

acidentes desnecessários (Quadro 6). 

 

Quadro 6 – Experimentos que apresentam certa periculosidade 

Nome do experimento Ano Participação do professor 

Destilação 1
o
 Faça toda atividade experimental 

Foguete a álcool comercial 1
o
 Faça toda atividade experimental 

Lança chamas 2
o
 Faça toda atividade experimental 

Varinha mágica 2
o
  Manuseie o ácido sulfúrico concentrado 

Kabum 3
o
 Faça toda atividade experimental 

Fonte: O autor. 

  

Em alguns momentos, ressaltam-se quais experimentos mais perigosos, assim 

recomenda-se, por exemplo, que os experimentos destilação e foguete a álcool comercial 

serão realizados pelo professor devido à dificuldade de montar um destilador e do risco 

iminente de acidente que envolve o manuseio do álcool e do isqueiro no foguete. No lança 

chamas a periculosidade está na projeção da parafina quente e do fogo quando o bulbo do 

tubo de ensaio aquecido no bico de Bulsen entra em contato com a água. Na varinha mágica o 

perigo está no manuseio do ácido sulfúrico concentrado e no Kabum a explosão do acetileno. 

Por outro lado, em Rejeitos o professor possui orientações quanto a necessidade de 

realizar uma atividade baseada nos preceitos dos quatro “R”s dos resíduos (reduzir, reutilizar, 

reciclar e reeducar) para que desperte nos alunos a responsabilidade socioambiental e a 

consciência ética quanto aos resíduos que serão produzidos nas aulas experimentais durante o 

ano letivo. Com relação aos rejeitos foi ressaltado que nos cadernos de experimentos dos 

alunos existem duas atividades laboratoriais que fazem uso de íons cromo e a importância de 
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guardar o rejeito em local apropriado para depois reutilizá-lo. Outro cuidado apontado está na 

combinação dos cátions e ânions presentes no Quadro 7 que poderão ser dispostos em lixos 

ou rede de esgotos como a necessidade de ajuste do pH. 

 

Quadro 7 – Cátions e ânions pouco impactantes ao meio ambiente 

Cátions Ânions 

H
+
, Na

+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
, Fe

2+
, Fe

3+
, 

Li
+
, Sn

2+
, Sr

2+
, Ti

2+
 e NH4

+
. 

BO3 
3–

, B4O7 
2–

,Br 
–
, CO3 

2–
, HCO3 

–
, Cl 

–,
   

HSO3 
–
, OH 

–
, I 

-–
, NO3 

–
, PO4 

3–
, SO4 

2–
 e CH3COO 

–
. 

Fonte: Machado e Maldaner (p. 40, 2008b). 

 

Para o desenvolvimento de algumas atividades experimentais será necessário artefatos 

que deverão ser construídos pelo aluno ou pelo professor (Quadro 8). A confecção desse 

material está descrita em detalhes no caderno de experimentos do aluno quanto ao tipo de 

material necessário, assim como os procedimentos a serem realizados e pode estimular o aluno 

no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Quadro 8 – Distribuição das atividades artesanais 

                       Atividades artesanais 

Ano Construção Recurso Didático Construído Atividade 

Experimental 

 Revelador de cromatografia Professor 6 

1
o
 Foguete Professor 7 

 Caixa do CSI
24

 Professor 10 
    

 Sistema respiratório artificial Aluno 3 

2
o
 Simulador o efeito estufa Serralheiro 4 

 Simulador de chuva ácida Aluno 5 

 Condutor teste Aluno 6 
    

 Reator de CO2 Aluno 3 

3
o
 Adaptando a seringa Aluno 4 

 Simulador de pulmão Aluno 11 

 Reator e coletor de gás Professor 13 

Fonte: O autor. 

 

A seção Caderno de conclusão apresenta a importância da atividade investigativa 

que, segundo Zômpero e Laburú (2011, p. 68), “possibilita o aprimoramento do raciocínio e 

                                                 
24

 CSI significa Crime Scene Investigation. É um seriado americano de Perícia Criminal exibido pelo canal CBS. 
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das habilidades cognitivas dos alunos, e também a cooperação entre eles, além de possibilitar 

que compreendam a natureza do trabalho científico”. Nele o professor recebe informações 

básicas do que é a aprendizagem investigativa, o papel do professor no processo de ensino-

aprendizagem do aluno e as diretrizes que os alunos deverão usar através dos conselhos dados 

pelos personagens Flint (tubo de ensaio), Sargento (proveta) e Carioca (balão de fundo 

redondo). 

O caderno finaliza as orientações na seção Considerações finais que informa ao 

professor que todas as sugestões apresentadas foram postas em prática e que, apesar de 

desafiadoras, os resultados comprovaram o desenvolvimento na aprendizagem crítica do 

aluno, menor índice de reprovação, maior interesse e motivação nas aulas de Química. 

Contudo, a seção finaliza deixando a escolha do professor a metodologia que melhor lhe 

convém. Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas. 

 

4.3.2. CADERNOS DE EXPERIMENTOS DO ALUNO 

 

 Visando elaborar o caderno de experimento foram escolhidas 50 atividades 

experimentais que foram distribuídas de acordo com o conteúdo do Currículo Mínimo de 

Química do Estado do Rio de Janeiro para todos os anos do Ensino Médio, sendo assim foram 

elaborados três cadernos de atividades experimentais.  

 O caderno do primeiro ano possui 57 páginas e 15 atividades experimentais, sendo 6 

atividades para serem desenvolvidas no 1
o
 bimestre, 4 atividades para o 2

o
 bimestre, 2 

atividades para o 3
o
 bimestre e 3 atividades para o 4

o
 bimestre. O caderno do segundo ano 

possui 74 páginas e 18 atividades experimentais, sendo 6 atividades para serem desenvolvidas 

no 1
o
 bimestre, 4 atividades para o 2

o
 bimestre, 3 atividades para o 3

o
 bimestre e 5 atividades 

para o quarto bimestre. Já o caderno do terceiro ano possui 77 páginas e 17 atividades 

experimentais, sendo 5 atividades para serem desenvolvidas no 1
o
 bimestre, 5 atividades para 

o 2
o
 bimestre, 4 atividades para o 3

o
 bimestre e 3 atividades para o quarto bimestre. 

 Os cadernos de experimentos são divididos em seções que possuem distintas funções 

que convergem na busca da aprendizagem significativa crítica e investigativa, a supor: 

 Para Refletir, Agradecimentos, Apresentação, O CEWO e sua história e Normas 

de Segurança em Laboratório são diretrizes comuns nos três cadernos de experimentos dos 

alunos e possui a intenção de orientar os alunos dos respectivos anos, visto que o mesmo 

aluno poderia não estar no anterior em função de transferência ou outro motivo qualquer. 

 A seção Para Refletir exibe pensamentos de diferentes autores que abordam uma 
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reflexão política social. A função desses pensamentos é dual. Inspirando-me nos princípios do 

livro Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, no qual acredito que essas palavras possam 

despertar no educador sua função humanista e revolucionária, onde sua ação com os 

educandos deve ser orientada no sentido da humanização de ambos, do pensar autêntico, da 

renuncia à manipulação, na transformação do mundo, na colaboração e na inserção crítica. Da 

mesma forma possam despertar no aluno, marginalizado por pertencer à Escola Pública, que 

pensar autenticamente é perigoso. 

 No tópico Apresentação buscou-se de forma abrangente orientar o aluno quanto: ao 

tempo de cada aula prática; ao manuseio do caderno de experimentos e às funções a serem 

cumpridas por cada agente no processo de ensino-aprendizagem. 

 Já O CEWO e sua história foi inspirada nas orientações do PCN e nos escritos de 

Bachelard quanto à importância do uso da História no Ensino de Ciência. Ela foi escrita pela 

professora aposentada Marlene Cunha, idealizadora do atual laboratório de Química, que 

relata a história da construção do CEWO, os projetos políticos pedagógicos e a reforma que 

culminou na construção dos laboratórios de Química, Física e Biologia. 

 Por outro lado, em Normas de Segurança em Laboratório são traçadas as diretrizes 

para a realização das atividades experimentais onde são apresentados os equipamentos de 

proteção individual (EPI) que consiste no jaleco, no óculos de segurança e nas luvas de 

borracha como requisito básico para realização de práticas. Quanto ao uso desses EPIs, em 

cada atividade experimental há a orientação dos equipamentos a serem utilizados. 

 Os três cadernos do Ensino Médio têm quatro temas/conteúdos distintos que estão 

diretamente relacionados com os conceitos abordados nos quatro bimestres. Cada tópico 

possui uma introdução que interliga o cotidiano do discente com as atividades experimentais 

que serão realizadas. Dentro desses temas há quadro momentos baseados nos aportes teóricos 

de Marco Antônio Moreira e epistemológicos de Gaston Bachelard: PENSANDO, AGINDO, 

CONCLUINDO e a Ciência dos cientistas. 

 O PENSANDO consiste de perguntas que servirão de ancoradouros nas observações 

e conclusões dos experimentos. Neste contexto, ele é o organizador prévio e possui 

fundamental importância para a realização das práticas, pois sua função é de “preencher a 

lacuna entre o que o aluno já sabe e o que ele precisa saber, a fim de que o novo 

conhecimento possa ser aprendido de forma significativa” (MOREIRA, 2009, p. 14). Caso o 

aluno não venha a fazê-lo não poderá participar das atividades laboratoriais, pois segundo 

Guimarães Cleidson (2009, p.198) “ao ensinar Ciências, no âmbito escolar, deve-se também 

levar em consideração que toda observação não é feita em um vazio conceitual, mas a partir 
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de um corpo teórico que orienta a observação”. O questionário possui algumas perguntas que 

a princípio proporcionarão uma modelo mental de aprendizagem mecânica. Todavia, durante 

as atividades práticas o modelo será “modificado tantas vezes quantas necessárias ao longo da 

negociação de significados e ser, de fato, um passo essencial para a aprendizagem 

significativa” (MOREIRA, 2006, p. 7). 

 O AGINDO é a descrição da experimentação. Ele inicia com os desenhos dos EPIs 

que os alunos deverão utilizar e são apresentados pelo balão de fundo redondo ou pelo tubo de 

ensaio conhecidos, respectivamente, por Carioca e Flint. Além de tornarem o caderno mais 

lúdico, esses personagens foram criados em 2014 para serem os tutores dos alunos e suas 

funções são distintas no caderno de experimentos e no caderno de conclusão. No caderno de 

experimento sua função é auxiliar os alunos nos EPIs que serão utilizados. No caderno de 

conclusão é auxiliar os alunos no aprimoramento do caráter investigativo de algumas 

atividades experimentais realizadas e nas conclusões. Apesar do caderno de experimentos 

alternarem entre esses dois personagens um terceiro foi criado e seu uso é mais frequente no 

caderno de conclusão. Para escolher o nome dos desenhos apresentei as personalidades dos 

três personagens a crianças e solicitei que dessem três nomes para cada um. Os nomes 

escolhidos e as características de cada personagem foram impressos e votadas, com muito 

entusiasmo, pelos 12 monitores. O tubo de ensaio recebeu o nome de Flint em homenagem ao 

cientista do desenho “Tá chovendo hambúrguer”. O balão de fundo redondo recebeu o nome 

de Carioca devido a sua fala cheia de gírias. A proveta, por possuir uma personalidade mais 

culta e seca, recebeu o nome de Sargento em homenagem ao jipe de guerra do desenho 

“Carros”, conforme demonstrado na Figura 8. 

 

Figura 8 – Personagens criados no ano de 2014 para serem os tutores dos alunos 

 

 

 
   

Flint Carioca Sargento 

Fonte: O autor. 
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Para descrever os procedimentos experimentais buscou-se utilizar o princípio da organização 

sequencial. Segundo Moreira (2000, p. 6) esse princípio 

 

 

consiste em sequenciar os tópicos, ou unidades de estudo, de maneira tão coerente 

quanto possível (observados nos princípios de diferenciação progressiva e 

reconciliação integrativa) com relações de dependência naturalmente existentes 

entre eles na matéria de ensino. 

 

 

 A diferenciação progressiva é o princípio programático com ideias mais gerais e 

inclusivas da matéria de ensino. A reconciliação integradora explora as relações entre 

conceitos e proposições visando a aprendizagem significativa. Entretanto, para que tal 

objetivo seja alcançado, ressalvo que é necessário que o aprendiz exerça o papel de “perceptor 

e representador” (ibdem, p. 10) do fenômeno físico ou químico observado, atuando desta 

forma na percepção e representação do mundo. Para pontuar esse princípio no caderno de 

experimentos colocou-se as palavras em negrito observe e anote para cada fenômeno 

ocorrido, assim como o espaço destinado para as anotações e para as conclusões prévias. O 

papel do professor, nesse momento, é fundamental no compartilhamento de significados com 

o aluno, interagindo no intercâmbio das ideias, na interação social, no questionamento e no 

abandono da narrativa evidenciando, assim, a aprendizagem significativa crítica. O desfecho 

das atividades experimentais realizadas em cada bimestre culmina nas diretrizes que 

orientarão na elaboração da conclusão final baseados na perspectiva da “interação cognitiva 

não arbitrária e não literal entre o novo conhecimento, potencialmente significativo, e algum 

conhecimento prévio, especificamente relevante, o chamado subsunçor, existente na estrutura 

cognitiva do aprendiz” (MOREIRA, 2006, p. 1). 

Conclui-se, desse modo, que todas as atividades experimentais contidas nos três 

cadernos de apoio ao aluno exploram a aprendizagem investigativa e dão início à 

aprendizagem crítica, no qual o professor desempenha um papel fundamental no 

direcionamento e na orientação dessa proposta de ensino-aprendizagem. 

 

4.3.3 CADERNO DE CONCLUSÃO DO ALUNO 

 

 O caderno de conclusão do aluno, a princípio, era um apêndice do caderno de 

experimentos. Na sua primeira versão, elaborada em 2013, ele possuía uma capa onde os 

alunos colocavam os seus nomes e folhas destinadas para a conclusão de cada experimento. 
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Seu objetivo, a priori, era observar se o aluno desenvolveu habilidades cognitivas, elaborou 

hipóteses, anotou e analisou os dados experimentais, promoveu a alfabetização científica; e a 

posteriori, desenvolver se necessário, o princípio da aprendizagem pelo erro e da 

desaprendizagem através do intercâmbio das ideias.  

 Devido à experiência docente no ano de 2013, em relação ao caderno de conclusão 

do aluno e com o intuito de tornar as conclusões dos experimentos com perfil investigativo, 

resolveu-se elaborar em 2014 um caderno de conclusão que desenvolvesse no alunado o 

interesse à pesquisa e ao levantamento de dados para o estudo de um tema, assim como os 

princípios apontados no caderno anterior. Deste modo, tanto o caderno de experimentos como 

o caderno de conclusão passaram a corroborar para o desenvolvimento do caráter 

investigativo e para a aprendizagem significativa crítica anterior e posterior à atividade 

experimental. 

 Nos últimos anos, as pesquisas que tratam da educação em Ciências defendem a ideia 

de alfabetização científica, aproximando o “estudante do modo de produção da Ciência, não 

resumindo, portanto, a educação ao processo de aquisição de conceitos científicos. Nesse 

contexto, o termo investigativo vem sendo amplamente utilizado na literatura na participação 

ativa do estudante na construção do conhecimento, em estreita afinidade com as teorias 

construtivistas para a educação” (KASSEBOEHMER; FERREIRA, 2013, p. 153). Nesse 

momento nasceu a ideia de criar os personagens Carioca, Sargento e Flint para serem os 

agentes provocadores das atividades investigativas e auxiliadores nas conclusões. 

 O caderno inicia com o Sargento se apresentando como gestor e delega ao Flint e ao 

Carioca a função de serem os tutores dos alunos. Em seguida, na história em quadrinho, Flint 

e Carioca dialogam entre si e com o leitor com o objetivo de apresentar os critérios que 

nortearão uma conclusão, desenvolvendo a aprendizagem investigativa e crítica. Terminada a 

história em quadrinhos, segue o espaço destinado à conclusão para cada atividade 

experimental realizada. Nesse momento, Sargento, Flint e Carioca se intercalam com a função 

de fomentar as atividades investigativas, a alfabetização científica, a aprendizagem em 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) e o desenvolvimento da escrita. 

 A correção do caderno de conclusão proporcionará ao professor observar o avanço do 

pensamento científico do aluno, os possíveis enganos e os obstáculos epistemológicos, 

retificando-os para que o aluno não venha a cometê-los novamente. 

 

 

 



74 

 

4.4 APLICAÇÃO DOS MATERIAIS DE APOIO ELABORADOS PARA AULAS 

EXPERIMENTAIS 

 

A aplicação dos materiais de apoio iniciou-se no ano 2013 e contou com a 

participação de uma professora no primeiro bimestre e cinco alunos do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à docência (PIBID) UFF nos demais bimestres. Todos os participantes 

receberam orientações prévias da função que deveriam exercer no momento das atividades 

práticas, segundo as orientações de Moreira e Bachelard. 

As atividades experimentais foram realizadas com 227 alunos distribuídos em seis 

turmas do Ensino Médio, sendo duas do primeiro ano, uma do segundo e três do terceiro. Os 

alunos foram organizados em duplas espontaneamente escolhidas entre eles, porém, em 

quatro turmas houve a formação de um trio devido ao número ímpar de alunos.  

Como a experimentação era algo atípico no CEWO, durante o primeiro bimestre os 

estudantes foram orientados para: 

 Resolver o questionário PENSANDO com antecedência as atividades experimentais 

usando como fonte de pesquisa o caderno de aula, os livros de Química da biblioteca 

da escola e a internet. 

 Relacionar o caderno de aula e o questionário PENSANDO durante as atividades 

experimentais. 

 Possuir uma postura questionadora durante as atividades experimentais. 

 Desenvolver a interação entre as duplas e com os professores na troca de significados. 

 Aperfeiçoar a conclusão da prática utilizando a pesquisa investigativa usando como 

fonte de pesquisa o caderno de aula, os livros de Química da biblioteca da escola e a 

internet. 

 

As atividades práticas do primeiro bimestre ocorreram com a participação ativa do 

aluno com o material educativo, visando proporcionar o princípio da percepção/representação 

do mundo e da interação social. Para que esse objetivo fosse alcançado, os professores 

circulavam constantemente entre as duplas auxiliando na atividade prática, negociando 

significados, interagindo socialmente no intercâmbio de perguntas, deixando os alunos 

falarem mais. Os discentes foram desafiados a testar suas hipóteses, a expor oralmente o novo 

conhecimento com os conhecimentos prévios do questionário PENSANDO e dos conceitos 

teóricos dados em sala de aula. Contudo, observou-se que muitos alunos não realizaram o 
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questionário PENSANDO, que as atividades experimentais tinham um caráter pirotécnico e a 

grande dificuldade de romper o paradigma do ensino tradicional para o ensino com 

aprendizagem investigativa e crítica. Algumas falas exprimiam resistência à nova proposta, 

tais como: “Professor, eu só gosto de observar o experimento, mas tentar entendê-lo eu não 

gosto”! “Ficar fazendo pergunta só faz confundir a gente”! “Eu não vejo nenhuma relação 

entre o que foi dado na sala de aula e nas perguntas do PENSANDO com o experimento”. 

Tratando-se do caderno de conclusão, observou-se a dificuldade em se expressar 

através da linguagem escrita e científica. A grande maioria das conclusões apresentavam 

apenas os resultados experimentais indicando que não houve esforço intelectual para o 

racionalismo, o pensar permaneceu no concreto e a aprendizagem não foi significativa. 

Buscando solucionar o problema, os educandos foram reorientados no segundo bimestre que 

durante as atividades experimentais seria fundamental o questionamento, a exposição dos 

pensamentos sem medo do erro, a relação dos conhecimentos prévios com a prática, a 

necessidade investigativa pós-prática e a cobrança de empenho. Houve mudança no critério de 

avaliação onde o laboratório que outrora valia 20% da média bimestral passou a valer 40% 

(Quadro 9). 

 

Quadro 9 - Instrumento de avaliação a partir do 2
o
 bimestre no CEWO 

Questionário 

Pensando 

Conclusão  SAERJ Prova  

1 ponto 3 pontos 0,5 ponto 5,5 pontos 

Fonte: O autor. 

 

A resolução do questionário PENSANDO passou a ser condicionada à entrada do 

laboratório para a realização das práticas e a sua valoração limitada às respostas apresentadas 

até a semana que antecede a atividade laboratorial. 

A modificação no critério de avaliação proporcionou gradativamente, no decorrer do 

ano letivo, maior interesse dos alunos em questionar, pensar, refletir e buscar explicações 

rumo à aprendizagem significativa. Observou-se que a maior fonte de pesquisa dos discentes 

na resolução do questionário PENSANDO e na conclusão foi a internet. Apesar da melhoria, 

percebeu-se que a transposição do pensamento em palavras é um trabalho lento, 

principalmente na descrição do fenômeno através da linguagem química. 
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Todas as atividades laboratoriais existentes nos três cadernos de experimentos foram 

realizadas em 2013. No Quadro 10 encontra-se a organização das atividades experimentais no 

decorrer do ano letivo para o primeiro ano do Ensino Médio. 

 

Quadro 10 – Organização anual das atividades práticas Química do 1
o
 ano no CEWO. 

1
o
 Ano do Ensino Médio 

 

 

1
o
 Bimestre 

Exp. 1: Queima da vela 

Exp. 2: Afinal é cromato ou dicromato? 

Exp. 3: Como ficam os líquidos juntos? 

Aula 1 

Tempo: 1 h e 20 min 

 Exp. 4: Densidade dos metais 

Exp. 5: Destilação 

Exp. 6: Cromatografia em papel 

Aula 2 

Tempo: 1 h e 20 min 

   

 

2
o
 Bimestre 

Exp. 7: Foguete a álcool comercial 

Exp. 8: Bicarbonato de sódio em vinagre 

Aula 3 

Tempo: 1 h e 20 min 

 Exp. 9: Teste em chama 

Exp. 10: É falso ou verdadeiro? 

Aula 4 

Tempo: 1 h e 20 min 
   

 

3
o
 Bimestre 

Exp. 11: Vamos investigar? 

Exp. 12: Eletrólise aquosa com brometo de potássio 

Aula 5 

Tempo: 1 h e 20 min 
   

 

4
o
 Bimestre 

Exp. 13: Que mistério é esse? 

Exp. 14: De quem ele mais gosta? 

Exp. 15: Está servido? 

Aula 6 

Tempo: 1 h e 20 min 

Fonte: O autor. 

 

As atividades experimentais do primeiro semestre foram realizadas na semana que 

antecedeu e sucedeu a semana das provas bimestrais. Já no segundo semestre as atividades 

foram realizadas na semana que sucedeu a semana das provas. 

No Quadro 11 encontra-se a organização das atividades experimentais no decorrer do 

ano letivo para o segundo ano. 

 

Quadro 11 – Organização anual das atividades práticas de Química do 2
o
 ano no CEWO. 

2
o
 Ano do Ensino Médio 

 

 

1
o
 Bimestre 

Exp. 1: Testando os indicadores 

Exp. 2: Sopro mágico 

Exp. 3: Perigo, não fume! 

Aula 1 

Tempo: 1 h e 20 min 

 Exp. 4: Simulando o efeito estufa 

Exp. 5: Que chuva é essa? 

Exp. 6: Conduz ou não? 

Aula 2 

Tempo: 1 h e 20 min 
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Quadro 11 – Organização anual das atividades práticas de Química do 2

o
 ano no CEWO “continuação”. 

 

 

 

Exp. 7: Verificando as reações 

Aula 3 

Tempo: 1 h e 20 min 

2
o
 Bimestre Exp. 8: Bolinha mágica 

Exp. 9: O que está acontecendo com a água? 

Exp. 10: Sobe ou desce? 

Aula 4 

Tempo: 1 h e 20 min 

   

 

3
o
 Bimestre 

Exp. 11: Está adulterada? 

Exp. 12: Quanto tem de bicarbonato de sódio? 

Exp. 13: A procura da vitamina C 

Aula 5 

Tempo: 1 h e 20 min 

   

 

 

4
o
 Bimestre 

Exp. 14: Lança chamas 

Exp. 15: Como ficou o tubo? 

Exp. 16: Varinha mágica 

Aula 6 

Tempo: 1 h e 20 min 

 Exp. 17: Pasta de dente pra elefante 

Exp. 18: Relógio de iodo 

Aula 7 

Tempo: 1 h e 20 min 

Fonte: O autor. 

 

As atividades experimentais do primeiro, segundo e quarto bimestres foram 

realizadas na semana que antecedeu e sucedeu a semana das provas bimestrais. No terceiro 

bimestre as atividades ocorreram na semana que sucedeu a semana das provas. 

No Quadro 12 encontra-se a organização das atividades experimentais no decorrer do 

ano letivo para o terceiro ano. 

 

Quadro 12 – Organização anual das atividades práticas de Química do 3
o
 ano no CEWO. 

3
o
 Ano do Ensino Médio 

 Exp. 1: O repolho roxo é demais! 

Exp. 2: A maisena 

Aula 1 

Tempo: 1 h e 20 min 

1
o
 Bimestre Exp. 3: O que está acontecendo com o bicarbonato de sódio? 

Exp. 4: O poder está nas mãos? 

Exp. 5: Para onde foi a cor? 

Aula 2 

Tempo: 1 h e 20 min 

   

 

 

2
o
 Bimestre 

Exp. 6: Reatividade dos metais; 

Exp. 7: Pilha de refrigerante 

Exp. 8: Pilha de limão 

Aula 3 

Tempo: 1 h e 20 min 

 Exp. 9: Eletrólise aquosa com iodeto de potássio 

Exp. 10: Eletrólise aquosa com nitrato de zinco 

Aula 4 

Tempo: 1 h e 20 min 
   

 

 

3
o
 Bimestre 

Exp. 11: Aplicando a Lei 12.760/12 

Exp. 12: O que o fermento fez? 

Exp. 13: Kabum 

Aula 5 

Tempo: 1 h e 20 min 

 Exp. 14: Vamos fazer sabão? Aula 6 

Tempo: 1 h e 20 min 
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Quadro 12 – Organização anual das atividades práticas de Química do 3

o
 ano no CEWO “continuação”. 

 

4
o
 Bimestre 

Exp. 15: Tem proteína? 

Exp. 16: O balão e a agulha  

Aula 7 

Tempo: 1 h e 20 min 

 Exp. 17: Identificando os plásticos Aula 8 

Tempo: 1 h e 20 min 

Fonte: O autor. 

 

Todas as atividades experimentais foram realizadas na semana que antecedeu e 

sucedeu semana das provas bimestrais.  

A organização e a metodologia aplicada às atividades práticas em 2014 seguiram o 

modelo do ano anterior e estão sendo realizadas com 223 alunos, distribuídos em uma turma 

do primeiro ano, duas do segundo e três do terceiro desse ano letivo. Entretanto, a única 

mudança significativa é que, atualmente, as atividades experimentais contam com a 

participação de 12 alunos monitores do CEWO que foram organizados em duplas para as seis 

turmas do Ensino Médio. Para cada uma das turmas foi escolhido um casal de alunos que 

apresentaram maior interesse nas aulas conceituais de Química. Eles foram orientados, no 

decorrer do bimestre, durante o horário do recreio. Suas obrigações eram semelhantes aos 

demais alunos do colégio, diferenciando nos seguintes aspectos: 

 Entrega do questionário pensando na primeira semana após o início do bimestre. 

 Realização das práticas no decorrer do bimestre. 

 Entrega da conclusão após a realização das práticas. 

 Discussão das conclusões. 

Além desses aspectos apresentados, outro critério modificado foi a avaliação. Para os 

monitores o critério utilizado é apresentado no Quadro 13, enquanto que para os demais 

alunos é apresentado no Quadro 9. 

 
Quadro 13 – Instrumento de avaliação do monitor. 

Questionário 

Pensando 

Orientação  Conclusão  SAERJ Prova  

1 ponto 1,5 ponto 1,5 pontos 0,5 ponto 5,5 pontos 

Fonte: O autor. 

  

Observou-se no caderno de conclusão dos alunos que nas turmas que sucederam de 

2013 possuíam melhoria na transposição do pensamento em palavras e na descrição do 
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fenômeno através da linguagem Química. Apesar de o resultado ser esperado, a comparação 

serviu como parâmetro para contemplar que houve aprendizagem significativa. 

 

4.5. AVALIAÇÃO DOS MATERIAIS DE APOIO / METODOLOGIA DESENVOLVIDA 

PARA SEU USO 

 

Para avaliação dos materiais de apoio e da aprendizagem utilizou-se, como coleta de 

dados, os seguintes instrumentos: 

Material de apoio: 

 Uso de um questionário avaliativo com os professores. 

 Uso de um questionário avaliativo com os alunos. 

 

Aprendizagem: 

 Análise comparativa, usando-se o índice aprovação/reprovação entre os anos de 2012 

e 2013. 

 Análise das conclusões das atividades experimentais obtidas a partir do caderno de 

conclusão de 2014. 

 

4.5.1. MATERIAL DE APOIO 

 

A avaliação do material de apoio foi realizada através de dois questionários sendo 

um dos professores e outro do aluno e serão divididos para melhor esclarecimento. 

 

4.5.1.1. AVALIAÇÃO DO MATERIAL DE APOIO PELOS PROFESSORES 

 

Nos dias 16 a 23 de outubro de 2014 os materiais de apoio foram avaliados por 

quatro professores de Química do CEWO, através de um questionário avaliativo. 

As quatro perguntas do questionário tratavam da avaliação do caderno de 

experimento do aluno, do caderno de conclusão do aluno e do caderno do professor. As três 

primeiras perguntas se dividiam em subperguntas de natureza objetiva e na quarta o professor 

poderia discursar com comentários e sugestões. 

A seguir serão apresentadas as questões do questionário diagnóstico e a discussão da 

avaliação das respostas. 
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Questão 1 – O que você achou do caderno de experimentos do aluno? 

a) Quanto à aplicabilidade no CEWO: ( ) sim, ( ) não, ( ) não sei. 

b) Quanto à seleção dos experimentos: ( ) ótimo, ( ) bom, ( ) razoável, ( ) ruim, ( ) não sei. 

c) Quanto à distribuição dos experimentos de acordo com o Currículo Mínimo: ( ) ótimo,  

( ) bom, ( ) razoável, ( ) ruim, ( ) não sei. 

d) Quanto à linguagem utilizada é clara e precisa? ( ) sim, ( ) não, ( ) não sei. 

e) Quanto ao questionário PENSANDO, ele contribui para auxiliar o aluno na pré-conclusão? 

( ) sim, ( ) não, ( ) não sei. 

 

Os resultados encontrados em todas as opções foi uma avaliação 100% positiva. Deste 

modo, o problema apontado na diagnose realizada em outubro de 2012, especificamente a 

questão 6, onde os professores identificaram que a falta do caderno de experimentos era um 

dos principais fatores que impedia a realização de atividades práticas, foi solucionado. 

 

Questão 2 – O que você achou do caderno de conclusão de Química? 

a) Ele oferece orientações adequadas para os alunos desenvolverem a alfabetização científica? 

( ) sim, ( ) não, ( ) não sei. 

b) Ele oferece orientações adequadas para os alunos desenvolverem a CTSA (Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente)? ( ) sim, ( ) não, ( ) não sei. 

c) Ele oferece orientações adequadas para os alunos desenvolverem a aprendizagem 

investigativa? ( ) sim, ( ) não, ( ) não sei. 

 

Os resultados encontrados para todas as subperguntas foram “sim”. Portanto, 

conclui-se que, na opinião dos professores, o caderno de conclusão contribui para observar o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos rumo à aprendizagem significativa 

crítica e “para o avanço do pensamento científico que ocorre na direção da maior 

complexidade racional” (MOREIRA; MASSONI, 2009, p. 29). 

 

Questão 3 – O caderno do professor contribuiu com organização e uso de atividades 

experimentais no CEWO? ( ) sim, ( ) não, ( ) não sei. 

 

As respostas dos professores foram “sim”, o que denota que todas as sugestões 

apontadas no caderno do professor poderão ser aplicadas no CEWO para a contribuição da 

melhoria do ensino-aprendizagem de Química. 
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Questão 4 – Caso deseje, escreva outros comentários e/ou sugestões. 

 

Nessa pergunta dois professores manifestaram seus comentários e sugestões. Um 

professor comentou que “todo o trabalho está formidável, entretanto o caderno de conclusão 

do aluno está meio infantil apesar de bem esclarecedor”. Ele sugere que nos cadernos de 

conclusão do segundo e terceiro anos haja substituição da palavra galerinha por galera da 

terceira fala do Carioca (balão de fundo redondo) presente na história em quadrinhos (A 

turma do laboratório em: De olho na Química!), alegando que “no primeiro ano chamar os 

alunos de galerinha é formidável, mas para o segundo e terceiro anos, já deverá ser mais 

adulto, aí só use o termo galera” (Figura 9). 

 

Figura 9 – Sugestão de mudança do professor 

                                         

Fonte: O autor. 

 

O segundo professor parabenizou os materiais de apoio e o uso do lúdico nos 

personagens Flint, Carioca e Sargento existente nos cadernos dos alunos, pois seu uso torna as 

vidrarias do laboratório mais familiarizadas para os alunos. 

Apesar do número de professores avaliadores não ser grande (4 professores), ele 

representa 100% dos professores de Química do CEWO do turno diurno o que demonstra uma 

avaliação positiva do material de apoio. 

 

4.5.1.2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL DE APOIO PELOS ALUNOS 

 

A avaliação do caderno de experimentos do aluno e da infraestrutura do laboratório 

foi realizada nos dias 21 e 26 de novembro de 2013 com 227 alunos do CEWO. O caderno de 

conclusão não foi avaliado pelos alunos por ter sido desenvolvido em 2014. O questionário 

possuía 6 perguntas chaves que se dividia em subperguntas de diferentes naturezas com 

Olha só galera, vocês 

deverão unir duas 

duplas que 

trabalharam juntas no 

laboratório e 

trocarem ideia de 

tudo que rolou na 

prática. 

 

Olha só galerinha, 

vocês deverão unir 

duas duplas que 

trabalharam juntas no 

laboratório e 

trocarem ideia de 

tudo que rolou na 

prática. 

 

Seja 

substituída por 
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opções objetivas. Da primeira a terceira pergunta havia duas subperguntas de natureza 

discursiva onde o entrevistado poderia fazer comentários ou dar sugestões. Na terceira 

pergunta para as turmas do segundo e terceiro anos houve um acréscimo de duas subperguntas 

que tratam da confecção das atividades artesanais. Na sexta pergunta, para as turmas do 

terceiro ano, há subperguntas sobressalentes atribuídas ao vestibular. A seguir serão 

apresentadas as questões do questionário diagnóstico e o resultado das respostas. 

 

Questão 1 - O que você achou do laboratório? 
a) Quanto à limpeza: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

b) Quanto à iluminação: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

c) Quanto à disponibilidade dos reagentes: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

d) Quanto à disponibilidade das vidrarias: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

e) Quanto ao seu espaço e comodidade: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

f) Se tiver algum comentário escreva abaixo. 

g) Se tiver alguma sugestão escreva abaixo. 

 

As respostas das questões de múltipla escolha são apresentadas na Figura 10. 

Observa-se que o laboratório teve uma avaliação positiva salvo a questão espaço e 

comodidade. Ao analisar os comentários realizados, conclui-se que o desconforto dos bancos 

e a falta de espaço na bancada por excesso de alunos foram os fatores que contribuíram para 

que a comodidade no laboratório tivesse um resultado regular. Foi sugerido melhoria do 

arejamento e da luminosidade. 

 

Figura 10 – Resposta dos alunos do CEWO referentes a infraestrutura do laboratório 

 

Legenda: letra a - limpeza; letra b - iluminação; letra c - disponibilidade dos reagentes; 

letra d - disponibilidades das vidrarias; letra e - espaço e comodidade. 
Fonte: O autor. 
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Questão 2 - O que você achou dos experimentos? 

a) Quanto à clareza: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

b) Quanto à realização: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

c) Quanto à periculosidade: (    ) muito perigoso,    (   ) perigoso,   (   ) pouco perigoso,   (   ) sem perigo,   (   ) não sei. 

d) Quanto estar vinculado às aulas teóricas: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

e) Quanto ao interesse: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

f) Qual experimento que você mais gostou? 

g) Se tiver algum comentário escreva abaixo. 

h) Se tiver alguma sugestão escreva abaixo. 

 

As respostas das questões de múltipla escolha são apresentadas graficamente. 

Observa-se na Figura 11 que os experimentos tiveram uma avaliação positiva, salvo a questão 

da clareza. 

 

Figura 11 – Resposta dos alunos do CEWO referentes aos experimentos 

     

Legenda: letra a - clareza; letra b - realização; letra c - periculosidade; letra d – vinculados as aulas 

teóricas; letra e - espaço e comodidade. 
Fonte: O autor. 

 

Os comentários foram: deveriam ser realizados mais experimentos; as aulas práticas 

fazem compreender melhor as aulas teóricas; deveriam ser dadas mais aulas teóricas para 

compreendermos a prática; o PENSANDO deu base para compreender a prática; os 

experimentos efeito estufa, chuva ácida e perigo, não fume são muito criativos. Foi sugerido 

que se aumentasse a quantidade de aulas teóricas e práticas. Através dos comentários e 

sugestões dos alunos, a conclusão preliminar é que a dificuldade de compreender os 

experimentos está em função da necessidade do aumento de números de aulas teóricas e 
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práticas. Esse fato mostra que a mudança de paradigma do modelo de uma escola tradicional 

para um modelo baseado na aprendizagem significativa crítica, onde os alunos são desafiados 

a questionar, pensar, refletir, buscar explicações, testar suas hipóteses e expor oralmente o 

novo conhecimento com os conhecimentos prévios é um trabalho lento, mas necessário. Os 

experimentos mais votados em ordem crescente de interesse foram: 

 1
o
 ano – é falso ou verdadeiro, cromatografia em papel, bicarbonato de sódio em 

vinagre, queima da vela, que mistério é esse, foguete a álcool comercial, densidade 

dos metais, teste em chama e afinal é cromato ou dicromato. 

 2
o
 ano – testando os indicadores, chuva ácida, bolinha mágica, verificando as reações, 

efeito estufa, pasta de dente de elefante, varinha mágica, conduz ou não e perigo, não 

fume. 

 3
o
 ano – reatividade dos metais, pilha de refrigerante, tem proteína, o poder está nas 

mãos, vamos fazer sabão, eletrólise, pilha de batata, aplicando a lei 12.760/12 e 

Kabum. 

 

Questão 3 - Com relação ao caderno de experimentos 

a) Fazer o PENSANDO foi útil para auxiliar na conclusão dos experimentos? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

b) Os experimentos estavam bem escritos? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

c) Ele é útil e poderá ser aplicada a todas as turmas de Química da escola? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

d) Ele está bem organizada? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

e) As figuras e fotos estão bem feitas? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

f) Ele te auxiliou na melhor compreensão da teoria? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

g) Os equipamentos que foram construídos por você como condutor de corrente elétrica e 

chuva ácida estavam bem escritos? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

h) As fotos usadas como instrução para montagem dos equipamentos foram úteis? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

i) Se tiver algum comentário escreva abaixo. 

j) Se tiver alguma sugestão escreva abaixo. 

 

As respostas coletadas e representadas na Figura 12 mostram que caderno de 

experimentos foi bem aceito pelos alunos da escola. Quanto à natureza das figuras e fotos, 

30% dos entrevistados responderam negativamente. Os comentários e sugestões que trataram 

especificamente do problema relataram que as fotos na xerox estavam escuras e se não 

poderiam ser coloridas. Para resolver a natureza desse problema, o que poderá ser sugerido é 

disponibilizar os arquivos no formato pdf na biblioteca da escola para que os discentes 
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utilizem em seus celulares ou computador pessoal. Houve também um único comentário: as 

atividades experimentais não estão de acordo com o conteúdo teórico dado em sala de aula. 

As sugestões descritas foram: as atividades experimentais deveriam ser realizadas desde o 

primeiro ano; o laboratório deveria ser utilizado por todos os professores de Química para 

aumentar o interesse e o entendimento; colocar um espaço após o questionário PENSANDO 

destinado às respostas. Com relação à última sugestão, no caderno de atividades 

experimentais de 2014 foi destinado um espaço para as respostas do questionário 

PENSANDO. 

 

Figura 12 – Resposta dos alunos do CEWO referentes ao caderno de experimentos 

 

Legenda: letra a – o questionário Pensando foi útil na conclusão; letra b – os 

experimentos estavam bem escritos; letra c – é aplicável em toda escola; 

letra d – estava organizado; letra e – figuras e fotos estavam boas; letra f – 

auxiliou na compreensão da teoria; letra g – os equipamentos que foram 

construídos estavam bem escritos; letra h – as fotos para montagem dos 

equipamentos foram úteis. 
Fonte: O autor. 

 

Questão 4 - Você acha que sempre deveria ter aulas práticas-experimentais de Química 

na sua escola?    (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

  

Os resultados encontrados foi que 79% disseram sim, 15% que não e 6% não sei. O 

saldo positivo mostra que a nova proposta baseada nos aportes teóricos e epistemológicos de 

Moreira e Bachelard poderá ser adotada nas aulas laboratoriais de Química. O saldo negativo 

de 15% foi o mesmo encontrado na questão 2a onde se percebe que a falta de compreensão 

dos experimentos e a pré-disposição do sujeito para aprender podem ter sido um dos fatores 

que influenciaram na rejeição da descontinuidade do projeto. 
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Questão 5 - As aulas no laboratório lhe motivaram a estudar outras matérias-disciplinas?       

(   ) sim,  (   ) não,  (   ) não sei. Se te ajudou escreva em qual disciplina: ___________ 

 

Os resultados encontrados foi que 16% disseram sim, 75% não e 9% não sei. As 

disciplinas mais votadas em ordem crescente foram: Matemática, Física e Biologia. Apesar de 

o saldo positivo ter sido baixo, ele é expressivo pelo fato dos experimentos de Química 

influenciarem no interesse de outras disciplinas. A maior motivação ocorreu nas disciplinas de 

Física e Biologia, o que aponta a necessidade de união das Ciências da natureza em atividades 

de laboratório para a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem no CEWO. 

 

Questão 6 - As aulas no laboratório te ajudaram a: (   )  resolver provas de Química, (   ) resolver 

as listas de exercícios de Química, (   ) compreender os conceitos dados na sala de aula. 

 

Você fez prova do (a) 

ENEM?  (   ) sim,  (   ) não 

UERJ? (   ) sim,  (   ) não 

PUC?  (   ) sim,  (   ) não 

de outra  (   ) sim,  (   ) não 

 

diga qual se a resposta foi sim  _________ 

 

se a resposta foi sim, diga se para você responder as questões de Química do ENEM, da 

UERJ ou de outra universidade  o que mais te ajudou foi: (   ) aula experimental, (   ) 

teórica, (   ) as duas, (   ) nenhuma, (   ) não sei. 

 

Os resultados da Figura 13 expõem que as atividades experimentais contribuíram 

para compreender os conceitos teóricos o que evidencia a conciliação entre teoria e práxis, ou 

seja, a nova experiência disse não à experiência antiga e, assim, avança o pensamento 

científico. Para Bachelard é “indispensável que ocorra uma alternância entre o empirismo e o 

racionalismo, pois estas duas doutrinas estão ligadas, se complementam sem que se precise 

falar em derrota de uma ou outra” (MOREIRA; MASSONI, 2009, p. 28), pois a polarização 

para o empirismo ou racionalismo enfraquece a Filosofia da Ciência e leva a um obstáculo 

epistemológico. 
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Figura 13 – Resposta dos alunos do CEWO referentes a contribuição das aulas do laboratório 

 

Fonte: O autor. 

 

Tratando-se do terceiro ano do Ensino Médio, observou-se que 53 alunos dos 113 

prestaram vestibulares ou outro tipo de concurso. A preferência dos concursos prestados em 

ordem crescente foi: Marinha do Brasil, IBEMEC, PUC, CEDERJ, UERJ e ENEM. Desse 

quantitativo, 62% marcaram que as duas (aulas teóricas e experimentais), 22% aula teórica, 

15% aula experimental e 1% não sei. Mais uma vez o resultado corrobora com a premissa 

Bachelardiana que a conciliação entre teoria e práxis avança o pensamento científico. 

 

4.5.2. BREVE DISCUSSÃO SOBRE A PERCEPÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS 

ALUNOS 

 

Uma breve avaliação da influência do material de apoio desenvolvido no 

aprendizado dos alunos foi realizada usando uma análise comparativa do índice 

aprovação/reprovação entre os anos de 2012 e 2013, ano que não usou a metodologia (2012 

com 216 alunos) e ano que a utilizou (2013 com 227 alunos), e a análise das conclusões das 

atividades experimentais obtidas a partir do caderno de conclusão dos alunos. 

 

4.5.2.1. PERCEPÇÃO DO APRENDIZADO COMPARANDO-SE O ÍNDICE DE 

APROVAÇÃO DO ALUNADO ENTRE 2012 E 2013 

 

A análise comparativa do índice aprovação/reprovação entre o ano 2012 e 2013 foi 

um instrumento utilizado como critério de avaliação do aprendizado. Os instrumentos 

utilizados para avaliar os alunos de 2012 e 2013 e suas respectivas valorações são 

apresentadas no Quadro 14. 
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Quadro 14 – Instrumento de avaliação de Química utilizado no CEWO em 2012 e 2013 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS COMO AVALITIVOS EM 2012 

Comportamento e presença Teste ou trabalho SAERJ PROVA 

1,0 3,0 0,5 5,5 
 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS COMO AVALITIVOS EM 2013 

Questionário Pensando Conclusão SAERJ PROVA 

1,0 3,0 0,5 5,5 

Fonte: O autor. 

 

A avaliação no Ensino Básico é contemplada nos itens V, VI e VII, do artigo 24 da 

LDB. O item V frisa que o “rendimento escolar observará o critério de uma avaliação 

contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas 

finais”.  

Observando os instrumentos usados nos dois anos percebe-se que houve apenas 

mudança no tipo de avaliação, a nota de comportamento e presença utilizada em 2012 foi 

substituída pelo questionário PENSANDO em 2013 e o teste/trabalho em dupla foi 

substituído pelas conclusões dos experimentos. Tendo em conta as provas de 2012 e 2013 

foram objetivas, conforme orientações do CEWO, baseados em questões de exames de 

vestibulares do Estado do Rio de Janeiro ou do ENEM. 

Os resultados da análise comparativa do índice aprovação/reprovação entre o ano 

2012 e 2013 encontra-se na Figura 14. Observa-se que a reprovação caiu 14% com a mudança 

de alguns instrumentos de avaliação o que é um saldo muito positivo partindo do pressuposto 

que o modelo tradicional que forma um aluno passivo, receptor/retentor dos conteúdos e sem 

criticidade da realidade que o cerca foi substituído por um modelo inovador onde o aluno é 

ativo, explorador, racionaliza e cria modelos e se apropria da compreensão dos conteúdos da 

aprendizagem. 
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Figura 14 – Índice de aprovação/reprovação de Química dos anos 2012 e 2013 do CEWO 

 

Fonte: O autor. 

 

Conclui-se que as mudanças dos instrumentos de avaliação permitiram a melhoria do 

aprendizado dos alunos da escola ou no mínimo a motivação e esse diagnóstico indica a 

importância da experimentação como um agente auxiliador/transformador no ensino-

aprendizagem. 

 

4.5.2.2. PERCEPÇÃO DO APRENDIZADO PELA ANÁLISE DAS CONCLUSÕES 

DAS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS OBTIDAS A PARTIR DO CADERNO DE 

CONCLUSÃO DOS ALUNOS 

 

A análise dos comentários feitos pelos alunos nos cadernos de conclusões mostrou 

que o alunado possui muita dificuldade em expressar o pensamento em palavras, 

demonstrando que escrever não é um hábito comum entre eles. Apesar dessas prerrogativas 

estarem mais direcionadas aos professores de língua portuguesa, a aprendizagem significativa 

crítica traz como pressuposto que o aluno é um perceptor/representador do mundo e 

representará o conhecimento através da linguagem escrita. 

 As atividades laboratoriais foram realizadas em sua maioria em duplas, enquanto a 

conclusão final dos experimentos foi efetuada através da união de duas duplas organizadas 

espontaneamente entre eles. Terminadas as aulas experimentais, os quartetos deveriam 

entregar suas conclusões finais em uma semana. O objetivo principal dessa união foi o 

intercâmbio de ideias e significados das observações e conclusões prévias que cada dupla 

obteve no laboratório e provocar o que Bachelard chama de “turbulência na razão”, ou seja, a 

necessidade de investigação desses dados, de tomada de decisões/mudança na razão, a 

aprendizagem pelo erro/desaprendizagem e elaboração de novos modelos que melhor 
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representem os fenômenos observados. Deste modo, ocorre o avanço do pensamento na 

direção de maior complexidade racional, onde certo conceito é confrontado com a cultura 

pessoal e se torna mais abrangente (abstrato) partindo, respectivamente, do realismo ingênuo 

para o empirismo, do empirismo para o racionalismo clássico, do racionalismo clássico para o 

racionalismo completo, do racionalismo completo para o racionalismo dialético (Bachelard). 

Tais preceitos não são fáceis de serem atingidos, pois segundo Moreira (2000, p. 4) a escola 

“continua a não promover o ‘aprender a aprender’, pois ensina respostas certas, entidades 

isoladas, causas simples e identificáveis, transmissão do conhecimento, desestímulo do 

questionamento e conduz à ilusão da certeza”. Entretanto, apesar dos alunos do CEWO 

estarem inseridos em uma escola tradicional, ao analisar as conclusões encontradas no 

caderno de conclusão dos alunos constatou-se a percepção na aprendizagem significativa 

crítica, por ser, o universo de conclusões analisados grande, foram selecionados apenas quatro 

casos para ilustrar essas considerações.  

 

4.5.2.2.1. ANÁLISE DA CONCLUSÃO DO EXPERIMENTO: O REPOLHO ROXO É 

DEMAIS! 

 

O principal conceito desenvolvido na atividade experimental foi que o repolho roxo 

pode ser usado como um indicador de pH em diferentes substâncias do cotidiano. Ao analisar 

as conclusões, percebeu-se que o objetivo foi alcançado, pois os grupos relataram cada cor em 

conformidade com as substâncias que estavam sendo analisadas e seu respectivo caráter 

ácido-base. Entretanto, observa-se na Conclusão 1, conforme demonstrado na Figura 15, que 

foi realizada a aprendizagem investigativa com relação às antocianinas presentes no repolho 

roxo serem as responsáveis pela mudança de cor. 
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Figura 15 – Conclusão 1: O repolho roxo é demais 

 
Fonte: O autor. 

 

4.5.2.2.2. ANÁLISE DA CONCLUSÃO DO EXPERIMENTO: O PODER ESTÁ NAS 

MÃOS? 

 

O principal conceito desenvolvido na atividade experimental foi o deslocamento do 

equilíbrio em função da pressão. Ao analisar as conclusões, percebeu-se que o objetivo foi 

alcançado, pois os grupos relataram o princípio de Le Chatelier, a mudança da cor em função 

da pressão e da perda do gás. Entretanto, observa-se na Conclusão 2, conforme demonstrado 

na Figura 16, que foi realizada a aprendizagem investigativa quanto: qual o gás envolvido no 

equilíbrio; qual a cor da solução com o indicador vermelho de metila especificando que a cor 

vermelha estava em função do caráter ácido do gás; a reação de equilíbrio do gás; o princípio 

de Le Chatelier em função da pressão e da saída de gás com o equilíbrio se deslocando para 

formação do gás e consequentemente o consumo dos íons H
+
 e HCO3

–
. O que apenas não foi 

observado na conclusão foi a troca da coloração do indicador de vermelha para amarela no 

término da experimentação devido à mudança do caráter ácido-base. 
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Figura 16 – Conclusão 2: O poder está nas mãos? 

 

Fonte: O autor. 

 

4.5.2.2.3. ANÁLISE DA CONCLUSÃO DO EXPERIMENTO: VAMOS INVESTIGAR? 

 

O principal conceito desenvolvido na atividade experimental foi “propriedades 

periódicas” envolvendo perda e ganho dos elétrons em halogênios. Percebeu-se que de todas 

as atividades laboratoriais existentes nos cadernos de experimentos do primeiro ano, a prática 

“Vamos investigar” é a mais complexa para os alunos devido à abstração dos conceitos 

envolvidos. Ao analisar a conclusão dos grupos percebeu-se que o objetivo da prática não foi 

alcançado salvo à exceção de um grupo, conforme demonstrado na Figura 17 (Conclusão 3). 

Quando as conclusões foram entregues e iniciou-se o momento de discussão dos resultados 

experimentais o grupo foi parabenizado e questionado a respeito do caminho percorrido para 

fazer a conclusão. O caminho descrito pelo grupo foi: estudo dos conceitos teóricos, 

questionário PENSANDO e utilização investigativa na internet. Conclui-se que o 
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aprofundamento do conhecimento prévio das aulas teóricas, a observação experimental 

interagindo ao questionário PENSANDO e a aprendizagem investigativa foram os fatores que 

provocaram a mudança da razão, tornando o novo conhecimento significativo e o 

conhecimento prévio mais rico em significados. 

 

Figura 17 – Conclusão 3: Vamos investigar? 

 

Fonte: O autor. 

 

4.5.2.2.4. ANÁLISE DA CONCLUSÃO DO EXPERIMENTO: QUANTO TEM DE 

BICARBONATO DE SÓDIO? 

 

O principal conceito desenvolvido nessa atividade foi cálculos estequiométricos e 

químicos.  Percebeu-se nessa atividade que a aprendizagem foi significativa, pois em todas as 

conclusões foram colocadas a reação química e a identificação do gás obtido, o cálculo 

estequiométrico indicando as massas de bicarbonato de sódio, os cálculos químicos do 

volume molar, número de moléculas e mols de gás carbônico presente. Além dessas 

informações, observa-se na Conclusão 4 que foi calculada a pureza do bicarbonato na amostra 
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o que indica uma investigação de um conteúdo que não foi abordado em sala de aula e que 

não é solicitado no Currículo Mínimo de Química, conforme observado na Figura 18 

 

 Figura 18 – Conclusão 4: Quanto tem de bicarbonato de sódio? 

 

Fonte: O autor 

 

Através das conclusões apresentadas pelos alunos, percebe-se que ocorreu a 

aprendizagem significativa crítica e investigativa no ensino-aprendizado de Química no 
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CEWO, pois os docentes buscaram contextualizar os conceitos advindos das aulas teóricas e 

os resultados experimentais com outras fontes de informação, propiciando o desenvolvimento 

da capacidade de julgar, avaliar, se posicionar e negociar significados frente aos problemas 

obtidos nas atividades laboratoriais e 

 

 

manejaram a informação, criticamente, sem sentir-se impotente frente a ela; 

usufruíram a tecnologia sem idolatrá-la; mudaram sem serem dominados pela 

mudança; conviveram com a incerteza do conhecimento e a probabilidade das 

coisas; rejeitaram as verdades fixas, as certezas e as definições absolutas 

(MOREIRA, 2000, p. 20). 

 

 

 Deste modo, a experimentação cumpriu sua função social, pois o Ensino de Química 

no CEWO deixou de ser embasado no saber e reproduzir provas para passar de ano ou 

ingressar em universidades e passou a ser um agente transformador na cidadania para a vida. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através de questionários diagnósticos sobre a utilização do laboratório do CEWO, os 

quais foram respondidos por professores e alunos constatou-se: a) sua pouca utilização; b) 

falta de material de apoio para professor e aluno; c) falta de monitor; d) excesso de alunos;     

e) poucas aulas de Química; f) atividades experimentais com natureza demonstrativa. 

Devido aos alunos e professores considerarem importante a utilização do laboratório 

do CEWO, nesse trabalho foram elaborados três materiais de apoio às aulas experimentais dos 

três anos do Ensino Médio desse colégio, sendo um para o professor e dois para os alunos. Os 

materiais de apoio foram fundamentados nos aportes teóricos da aprendizagem significativa 

crítica de Marco Antônio Moreira de acordo com a teoria Ausubeliana e epistemológicos de 

Gaston Bachelard, a saber: a) caderno de apoio ao professor; b) caderno de laboratório do 

aluno e c) caderno de conclusão do aluno. 

O caderno do professor possui 14 páginas com orientações para a organização e 

desenvolvimento das atividades experimentais que foram testados no ano de 2013 e 2014.  

Os cadernos de experimentos dos alunos foram escritos de forma simples, visando à 

autonomia do aluno nas atividades laboratoriais para que o professor tivesse liberdade de 

ação, desenvolvesse a aprendizagem entre pares e tornasse o ensino socialmente ativo. O 

caderno do primeiro ano possui 57 páginas e 15 atividades experimentais, o do segundo ano 

possui 74 páginas e 18 atividades experimentais e o do terceiro ano possui 77 páginas e 17 

atividades experimentais. As atividades laboratoriais foram desenvolvidas no tripé PENSAR, 

AGIR e CONCLUIR. O PENSAR possui um questionário investigativo que serve de 

ancoradouro para que os alunos, em dupla, desenvolvam a experimentação, ou seja, o AGIR. 

Durante o trabalho educativo do AGIR, os alunos através de uma relação dialógica com o 

professor no intercâmbio das ideias e na sua construção do conhecimento, realizaram a 

aprendizagem investigativa na “elaboração de hipóteses, anotação e análise de dados e o 

desenvolvimento da capacidade de argumentação” (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011, p. 73). O 

espaço destinado para a conclusão de cada experimento serve para que o aluno descreva suas 

observações, hipóteses e pré-conclusões.  

O caderno de conclusão, para ser usado pelo aluno, foram elaborados para os três 

anos do Ensino Médio onde os alunos desenvolveram uma aprendizagem investigativa e 

crítica pós-atividade experimental, buscando as implicações CTSA do estudo realizado, a 

alfabetização científica e a leitura de novas fontes de informação. Ele deve ser utilizado por 

duas duplas que participaram das atividades práticas para que os alunos troquem ideias e 
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significados das observações e conclusões prévias que tiveram do laboratório e provoque a 

turbulência na razão, ou seja, a necessidade de investigação desses dados, de tomada de 

decisões/mudança na razão, a aprendizagem pelo erro/desaprendizagem e elaboração de 

novos modelos que melhor representem os fenômenos observados. Deste modo, ocorrerá o 

que Bachelard chama de avanço do pensamento na direção de maior complexidade racional, 

onde certo conceito é confrontado com a cultura pessoal e se torna mais abrangente.  

A aplicação dos cadernos de atividades experimentais iniciou-se em 2013 a 227 

alunos distribuídos em duas turmas do primeiro ano, uma do segundo e três do terceiro e 

contou com apoio de uma professora no primeiro bimestre e por alunos PIBID UFF nos 

demais bimestres. Os grupos de trabalho foram organizados em duplas de alunos durante as 

atividades práticas, e observou-se que houve dificuldades no desenvolvimento da 

aprendizagem investigativa durante o primeiro bimestre, uma vez que a maioria dos alunos 

não respondeu ao questionário PENSANDO. Ao analisar as conclusões dos cadernos de 

conclusão dos alunos, percebeu-se que foram descritos apenas os resultados experimentais 

indicando que não houve esforço intelectual. Desse modo, o “pensar” permaneceu no 

concreto e a aprendizagem não foi significativa. Essas observações nos levaram a uma 

modificação no critério de avaliação proporcionando, gradativamente, no decorrer do ano 

letivo de 2013 a aprendizagem investigativa crítica.  

No ano de 2014 as atividades práticas seguiram o modelo do ano anterior e foram 

realizadas com 223 alunos distribuídos em uma turma do primeiro ano, duas do segundo e três 

do terceiro desse ano letivo. Nesse ano, as atividades contaram com o apoio de 12 alunos 

monitores do CEWO que foram organizados em duplas para as seis turmas do Ensino Médio.  

A avaliação dos cadernos de apoio dos alunos (caderno de experimentos e conclusão) 

e do caderno de professores foi realizada pelos 4 docentes de Química do turno diurno do 

CEWO, através de um questionário do qual foi constatado que 100% dos professores 

avaliaram positivamente o trabalho desenvolvido.  

Os cadernos de atividades experimentais também foram avaliados por 227 alunos 

que participaram das atividades experimentais em 2013 através de um questionário, do qual 

foi observada uma aprovação pela maioria dos alunos.  

Uma breve percepção da contribuição dos materiais de apoio na aprendizagem dos 

alunos foi realizada, comparando-se o índice de aprovação do ano de 2012, ano em que não 

foi aplicada a metodologia desenvolvida, e do ano de 2013, ano em que os materiais de apoio 

foram usados, bem como ao se analisar as anotações dos alunos registradas em seus cadernos 

de conclusão. Dessas análises podemos considerar que, de uma forma geral, houve uma 
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melhoria no índice de aprovação, assim como no desenvolvimento na forma escrita de se 

comunicar, uma vez que os textos estavam mais elaborados, demonstrando que, ao se utilizar 

os materiais de apoio, os alunos se mostraram estar no mínimo mais dispostos à discussão e 

investigação, o que deve ter proporcionado uma melhoria e/ou motivação no aprendizado. 

Conclui-se, desta forma, que os objetivos almejados pela pesquisa foram alcançados 

com a elaboração e aplicação dos cadernos de apoio a professor e alunos do CEWO. 

Presenciou-se que os princípios, ideias e estratégias facilitadoras da aprendizagem 

significativa crítica de Moreira e epistemológicas de Bachelard são viáveis de serem 

implantadas em atividades laboratoriais proporcionando o avanço do pensamento na direção 

da maior complexidade racional tornando o conceito mais abrangente, mudando o paradigma 

de uma aprendizagem embasada no ensino tradicional para uma aprendizagem com ação 

transformadora, dialógica entre educador e educando “ambos sendo sujeitos no ato, não só 

para desvelá-la e, assim, criticamente conhecê-la, mas também no de recriar esse 

conhecimento” (FREIRE, p.79, 2011a), ou seja, uma aprendizagem que desenvolva os 

princípios vitais na formação da cidadania. 

Esperamos que com os materiais de apoio desenvolvidos nesse trabalho, a 

experimentação possa ser uma ferramenta importante para a aprendizagem significativa de 

Química do alunado do CEWO, e que atinja o desejo de alunos e professores desse colégio 

em ter mais um recurso importante no seu desenvolvimento crítico-investigativo ao usar o 

laboratório construído com tanta dedicação por antigos colaboradores/professores do CEWO. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO COM OS PROFESSORES 
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Pesquisa CEWO/UFF – Questionário Diagnóstico com os Professores 

 

Data: _______________ 

Nome (apenas primeiro nome)*: _______________ 

* Não será utilizado o nome em nenhum outro documento. 

  

Questão 1 - Para aprender Química é necessário somente o uso do quadro negro e do livro 

didático. (   ) concordo; (   ) discordo; (   ) indefinido. 

 

 

Questão 2 - Dos recursos didáticos pedagógicos apontados abaixo, qual (is) poderá (ão) 

contribuir para o aprendizado de Química? (   ) jogos; (   ) laboratórios virtuais; (   ) filmes, jornais 

e revistas; (   ) laboratório de Química; (   ) improvisações teatrais. 

 

 

Questão 3 - O uso do laboratório de Química garante uma boa aprendizagem de Química. 

(   ) concordo; (   ) discordo; (   ) indefinido. 

 

 

Questão 4 - A principal função do uso de atividades práticas nas aulas de Química é: 

(   ) comprovar a veracidade das teorias ensinadas pelo professor; 

(   ) domínio de técnicas de laboratório; 

(   ) desenvolver a reflexão e a interações dos alunos durante as aulas. 

 

 

Questão 5 - As atividades experimentais são importantes porque permite ao professor fazer a 

transposição de um fenômeno observável sem que seja preciso um aprofundamento conceitual 

para os alunos. (   ) concordo; (   ) discordo; (   ) indefinido. 

 

 

Questão 6 - Dos fatores apontados abaixo, escreva com a numeração dada, o que impede a 

realização de atividades práticas de Química no CEWO. 

(1) nenhuma dificuldade; (2) pouca dificuldade; 

(3) dificuldade média; (4) Muita dificuldade;  

(   ) falta de materiais; (   ) falta de estrutura escolar; (   ) falta de uma apostila de práticas;  

(   ) falta de monitor; (   ) excesso de alunos; (   ) poucas aulas de Química. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO COM OS ALUNOS 
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Pesquisa CEWO/UFF – Questionário Diagnóstico com os Alunos 

 

Data: _______________ 

Turma: _____________ 

 

Questão 1 - Há quanto tempo você estuda no CEWO? 

(   ) entrei nesse ano; (   ) há 1 ano; (   ) há 2 anos; (   ) há 3 anos; (   ) há mais de 3 anos 

 

 

Questão 2 - Você já visitou o laboratório de Química do colégio? (   ) sim; (   ) não. 

 

 

Questão 3 - Você gostaria que houvesse aulas práticas de Química? (   ) sim; (   ) não. 

 

 

Questão 4 - Você já participou de atividades práticas de Química no laboratório? 

(   ) sim; Quantas? _____ (   ) não 

 

 

Questão 5 - Caso você tenha participado de atividades práticas ela foi realizada: 

(   ) somente pelo professor; (   ) somente pelos alunos; (   ) pelo professor juntamente com os alunos. 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO AVALIATIVO COM OS PROFESSORES 
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Pesquisa CEWO/UFF – Questionário Avaliativo com os Professores 

 

Data: _______________ 

Nome (apenas primeiro nome)*: _______________ 

* Não será utilizado o nome em nenhum outro documento. 

  

1) O que você achou do caderno de experimentos do aluno 

a) Quanto à aplicabilidade no CEWO: (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

b) Quanto à seleção dos experimentos: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

c) Quanto à distribuição dos experimentos de acordo com o currículo mínimo: (   ) ótimo,    (   ) bom,   

(   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

d) Quanto à linguagem utilizada é clara e precisa? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

e) Quanto ao questionário PENSANDO, ele contribui em auxiliar o aluno na pré-conclusão? (   ) sim,    

(   ) não,   (   ) não sei. 

 

 

2) O que você achou do caderno de conclusão do aluno 

a)  Ele oferece orientações adequadas para os alunos desenvolverem a alfabetização científica? 

(   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

b) Ele oferece orientações adequadas para os alunos desenvolverem a CTSA (Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente)? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

c) Ele oferece orientações adequadas para os alunos desenvolverem a aprendizagem investigativa? 

(   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

 

 

3) O caderno do professor contribuiu com organização e uso de atividades experimentais no 

CEWO? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

 

 

4) Caso deseje escreva outros comentários e/ou sugestões. 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO AVALIATIVO COM OS ALUNOS 
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Pesquisa CEWO/UFF – Questionário Avaliativo com os Alunos 

PRIMEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO  

 

Data: _______________ 

 

Questão 1 - O que você achou do laboratório? 

a) Quanto à limpeza: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

b) Quanto à iluminação: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

c) Quanto à disponibilidade dos reagentes: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

d) Quanto à disponibilidade das vidrarias: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

e) Quanto ao seu espaço e comodidade: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei.  

f) Se tiver algum comentário escreva abaixo. 

 

 

 

g) Se tiver algum comentário escreva abaixo. 

 

 

 

Questão 2 - O que você achou dos experimentos? 

a) Quanto à clareza: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

b) Quanto à realização: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

c) Quanto à periculosidade: (    ) muito perigoso,    (   ) perigoso,   (   ) pouco perigoso,   (   ) sem 

perigo,   (   ) não sei. 

d) Quanto estar vinculado às aulas teóricas: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

e) Quanto ao interesse: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

f) Qual experimento que você mais gostou? 

 

 

g) Se tiver algum comentário escreva abaixo. 

 

 

 

h) Se tiver alguma sugestão escreva abaixo. 

 

 

Questão 3 - Com relação ao caderno de experimentos 

a) Fazer o PENSANDO foi útil para auxiliar na conclusão dos experimentos? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

b) Os experimentos estavam bem escritos? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

c) Ele é útil e poderá ser aplicada a todas as turmas de Química da escola? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

d) Ele está bem organizada? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

e) As figuras e fotos estão bem feitas? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

f) Ele te auxiliou na melhor compreensão da teoria? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

g) Se tiver algum comentário escreva abaixo. 

 

 

 

h) Se tiver alguma sugestão escreva abaixo. 

 

 

 

Questão 4 - Você acha que sempre deveria ter aulas práticas-experimentais de Química na sua 

escola?    (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 
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Questão 5 - As aulas no laboratório lhe motivaram a estudar outras matérias-disciplinas? 

(   ) sim,  (   ) não,  (   ) não sei. Se te ajudou escreva em qual disciplina: ___________ 

 

 

Questão 6 - As aulas no laboratório te ajudaram a: (   )  resolver provas de Química, (   ) resolver 

as listas de exercícios de Química, (   ) compreender os conceitos dados na sala de aula. 
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Pesquisa CEWO/UFF – Questionário Avaliativo com os Alunos 

SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO  

 

Data: _______________ 

 

Questão 1 - O que você achou do laboratório? 

a) Quanto à limpeza: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

b) Quanto à iluminação: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

c) Quanto à disponibilidade dos reagentes: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

d) Quanto à disponibilidade das vidrarias: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

e) Quanto ao seu espaço e comodidade: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei.  

f) Se tiver algum comentário escreva abaixo. 

 

 

 

g) Se tiver algum comentário escreva abaixo. 

 

 

 

Questão 2 - O que você achou dos experimentos? 

a) Quanto à clareza: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

b) Quanto à realização: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

c) Quanto à periculosidade: (    ) muito perigoso,    (   ) perigoso,   (   ) pouco perigoso,   (   ) sem 

perigo,   (   ) não sei. 

d) Quanto estar vinculado às aulas teóricas: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

e) Quanto ao interesse: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

f) Qual experimento que você mais gostou? 

 

 

g) Se tiver algum comentário escreva abaixo. 

 

 

 

h) Se tiver alguma sugestão escreva abaixo. 

 

 

 

Questão 3 - Com relação ao caderno de experimentos 

a) Fazer o PENSANDO foi útil para auxiliar na conclusão dos experimentos? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

b) Os experimentos estavam bem escritos? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

c) Ele é útil e poderá ser aplicada a todas as turmas de Química da escola? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

d) Ele está bem organizada? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

e) As figuras e fotos estão bem feitas? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

f) Ele te auxiliou na melhor compreensão da teoria? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

g) Os equipamentos que foram construídos por você como condutor de corrente elétrica e chuva ácida 

estavam bem escritos? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

h) As fotos usadas como instrução para montagem dos equipamentos foram úteis? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

i) Se tiver algum comentário escreva abaixo. 

 

 

 

j) Se tiver alguma sugestão escreva abaixo. 
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Questão 4 - Você acha que sempre deveria ter aulas práticas-experimentais de Química na sua 

escola?    (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

 

 

Questão 5 - As aulas no laboratório lhe motivaram a estudar outras matérias-disciplinas? 

(   ) sim,  (   ) não,  (   ) não sei. Se te ajudou escreva em qual disciplina: ___________ 

 

 

Questão 6 - As aulas no laboratório te ajudaram a: (   )  resolver provas de Química, (   ) resolver 

as listas de exercícios de Química, (   ) compreender os conceitos dados na sala de aula. 
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Pesquisa CEWO/UFF – Questionário Avaliativo com os Alunos 

TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO  

 

Data: _______________ 

 

Questão 1 - O que você achou do laboratório? 

a) Quanto à limpeza: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

b) Quanto à iluminação: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

c) Quanto à disponibilidade dos reagentes: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

d) Quanto à disponibilidade das vidrarias: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

e) Quanto ao seu espaço e comodidade: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei.  

f) Se tiver algum comentário escreva abaixo. 

 

 

 

g) Se tiver algum comentário escreva abaixo. 

 

 

 

Questão 2 - O que você achou dos experimentos? 

a) Quanto à clareza: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

b) Quanto à realização: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

c) Quanto à periculosidade: (    ) muito perigoso,    (   ) perigoso,   (   ) pouco perigoso,   (   ) sem 

perigo,   (   ) não sei. 

d) Quanto estar vinculado às aulas teóricas: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

e) Quanto ao interesse: (   ) ótimo,    (   ) bom,   (   ) razoável,   (   ) ruim,   (   ) não sei. 

f) Qual experimento que você mais gostou? 

 

 

g) Se tiver algum comentário escreva abaixo. 

 

 

 

h) Se tiver alguma sugestão escreva abaixo. 

 

 

Questão 3 - Com relação ao caderno de experimentos 

a) Fazer o PENSANDO foi útil para auxiliar na conclusão dos experimentos? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

b) Os experimentos estavam bem escritos? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

c) Ele é útil e poderá ser aplicada a todas as turmas de Química da escola? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

d) Ele está bem organizada? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

e) As figuras e fotos estão bem feitas? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

f) Ele te auxiliou na melhor compreensão da teoria? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

g) Os equipamentos que foram construídos por você como regulador de saída de gás e bafômetro 

estavam bem escritos? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

h) As fotos usadas como instrução para montagem dos equipamentos foram úteis? (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

i) Se tiver algum comentário escreva abaixo. 

 

 

 

j) Se tiver alguma sugestão escreva abaixo. 
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Questão 4 - Você acha que sempre deveria ter aulas práticas-experimentais de Química na sua 

escola?    (   ) sim,    (   ) não,   (   ) não sei. 

 

 

Questão 5 - As aulas no laboratório lhe motivaram a estudar outras matérias-disciplinas? 

(   ) sim,  (   ) não,  (   ) não sei. Se te ajudou escreva em qual disciplina: ___________ 

 

 

Questão 6 - As aulas no laboratório te ajudaram a: (   )  resolver provas de Química, (   ) resolver 

as listas de exercícios de Química, (   ) compreender os conceitos dados na sala de aula. 

 

Você fez prova do (a) 

ENEM?  (   ) sim,  (   ) não 

UERJ? (   ) sim,  (   ) não 

PUC?  (   ) sim,  (   ) não 

de outra  (   ) sim,  (   ) não 

 

diga qual se a resposta foi sim  _________ 

 

se a resposta foi sim, diga se para você responder as questões de Química do ENEM, da UERJ 

ou de outra universidade  o que mais te ajudou foi: (   ) aula experimental, (   ) teórica, (   ) as duas, 

(   ) nenhuma, (   ) não sei. 
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Primeiras Palavras. 

Nos últimos anos, a discussão em torno de novas metodologias que promovam 

a melhoria do processo de ensino-aprendizagem de Química vem sendo muito 

debatida. Novas ferramentas, além do quadro negro e do livro didático, vêm sendo 

propostas como o uso da informática em jogos, laboratórios virtuais, animações 

computacionais, filmes, jornais, revistas em quadrinhos e improvisações teatrais.  

Todavia, apesar do advento dessas novas ferramentas, a experimentação no Ensino 

de Química continua sendo um consenso entre pesquisadores, professores e alunos 

na melhoria do aprendizado de Química. Entretanto, utilizar essa ferramenta não é 

uma tarefa fácil, partindo do pressuposto que, segundo matéria publicada pelos meios 

de comunicação, apenas 10,6% das escolas brasileiras possuem laboratório de 

Ciências. No universo dessas escolas encontra-se o Colégio Estadual Walter Orlandini 

(CEWO) que possui laboratórios de Biologia, Física e Química. 

Para dinamizar o uso do laboratório de Química no CEWO, em 2013 foi 

desenvolvido um projeto de pesquisa que culminou em três manuais com as seguintes 

características: de experimentos que apoie o aluno a desenvolver práticas laboratoriais 

de Química para os três anos do Ensino Médio; de conclusão de prática de laboratório 

para os três anos do Ensino Médio visando que o aluno inicie um desenvolvimento 

crítico e investigativo do seu aprendizado; e com características explicativas que 

facilitem o professor a tarefa de preparação de atividades didáticas usando os 

experimentos. 

Com o objetivo de facilitar o uso desses manuais, serão apresentadas nos itens 

a seguir, sugestões que foram testadas no laboratório do CEWO. 

 

1. O PAPEL DA EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO MÉDIO 

 Apesar das atividades experimentais serem um consenso entre pesquisadores, 

professores e alunos, Silva e Zanon (2000 apud MACHADO; MÓL 2008a, p. 57) 

apontam que “a experimentação não garante por si só a aprendizagem, não é uma via 

de mão única na qual o experimento comprova a teoria ou vice-versa; e no nível 

médio, não tem o objetivo de formar um laboratorista”, ou seja, uma espécie de mini 

cientista. Guimarães (2008, p.1) recomenda que as atividades experimentais “se dão 

por meio do contato do aluno com o objeto de estudo, organizado e dirigido pelo 

professor numa relação dialogada, levando o aluno a refletir sobre os conceitos 

envolvidos, dando significado a Ciência”. Ela deverá levar o aluno à reflexão entre 

prática e teoria, “criando um ensino contextualizado, investigativo, fazendo com que o 

aluno levante hipóteses, questionamentos e discussão dos fenômenos apresentados” 
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(MACHADO; MÓL, 2008a, p. 58), criando “modelos explicativos sobre teorias 

utilizando uma linguagem própria e a análise crítica da aplicação do conhecimento 

químico na sociedade” (MALDANER, 2003, p. 57). Para que esses objetivos sejam 

alcançados recomenda-se: 

 O questionário PENSANDO do caderno de experimentos deverá ser feito pelos 

alunos antes das atividades experimentais. Caso o aluno não venha a fazê-lo 

não poderá participar das atividades laboratoriais, pois segundo Guimarães 

(2009, p.198) “ao ensinar Ciências, no âmbito escolar, deve-se também levar 

em consideração que toda observação não é feita em um vazio conceitual, mas 

a partir de um corpo teórico que orienta a observação”. Desta forma, as 

perguntas do questionário servirão de ancoradouros nas observações e 

conclusões dos experimentos, ou seja, um organizador prévio com a função de 

“preencher a lacuna entre o que o aluno já sabe e o que ele precisa saber, a 

fim de que o novo conhecimento possa ser aprendido de forma significativa” 

(MOREIRA, 2009, p. 14). 

 O professor durante as atividades experimentais fará perguntas ao invés de 

respostas direcionando o aluno ao questionário PENSANDO e aos conceitos 

teóricos dados em sala de aula. Seu papel é fazer com que o aluno 

compreenda melhor, que torne o ensino socialmente ativo, que promova a 

alternância entre o empirismo e o racionalismo, não deixando espaço para 

respostas prontas para perguntas previsíveis e para a transmissão passiva do 

conhecimento. 

 A função do caderno de conclusão é fomentar as atividades investigativas, a 

alfabetização científica, a educação CTSA e o desenvolvimento da escrita. É 

importante que o professor estimule o aluno a buscar informações na internet, 

livros e etc. que promovam o enriquecimento das conclusões.  Caso haja 

necessidade, ao ler as conclusões, o professor desenvolverá o princípio da 

desaprendizagem, ou seja, fará com que o aluno “desaprenda” o conhecimento 

prévio que impediu a aquisição de novos saberes pelo aluno. 

 

2. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

O tempo para a realização das atividades laboratoriais pode ser estipulado em 

1 h e 20 min destinados a atividades experimentais e 20 min para limpeza das 

vidrarias e bancada. 

Para aplicar todos os experimentos seria necessário organizar um cronograma 

de atividades por bimestre/ano (Quadro 1). Tendo como base o calendário escolar de 



123 

2013, distribuído pela Secretaria Estadual de Educação, observa-se que foram 

disponíveis em média 20 aulas de química por bimestre, onde cada aula possui o 

tempo de 50 min. Partindo desses dados, foi possível organizar um cronograma de 

atividades que foi utilizada nos três anos do Ensino Médio em que o projeto foi 

aplicado. Esse raciocínio pode ser aproveitado para aplicar a cada ano, após a 

divulgação do calendário escolar, como fora feito em 2013. 

 

Quadro 1: Cronograma bimestral utilizado para todas as atividades experimentais  em 2013 

Aulas 
conceituais 

SAERJ
1
 Aula prática 1 Prova  Aula prática 2 Recuperação 

10 tempos 2 tempos 2 tempos 2 tempos 2 tempos 2 tempos 

 

3. NECESSIDADE DE MUDANÇA NO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 O laboratório de química na visão do aluno trata-se de um local onde serão 

realizados experimentos muito marcantes, cheios de imagem e que explodem. 

Segundo Bachelard (2011, p. 50) “esses são falsos centros de interesse” não 

desenvolvem habilidades cognitivas. Para tornar o laboratório um agente 

transformador no processo de ensino-aprendizagem é necessário que o professor 

reveja os instrumentos de avaliação. Como sugestão, os instrumentos utilizados para 

nota bimestral encontram-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Instrumento de avaliação de Química utilizado em 2013 no CEWO 

Questionário 

Pensando 

Conclusão  SAERJ Prova  

1 ponto 3 pontos 0,5 ponto 5,5 pontos 

 

4. CADERNO DE ATIVIDADE EXPERIMENTAL E O CURRÍCULO MÍNIMO 

O caderno de atividades laboratoriais possui 49 experimentos que foram 

distribuídos para os três anos do Ensino Médio e organizados de acordo com o 

Currículo Mínimo de Química do Estado do Rio de Janeiro, nos quais 15 experimentos 

foram destinados para o primeiro ano, 18 para o segundo e 17 para o terceiro ano, 

como mostra a Quadro 3. 

 

                                                             
1 O SAERJ é o Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro e foi criado com o objetivo 

de promover uma análise do desempenho dos alunos da rede pública do Estado. 
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Quadro 3: Conteúdos abordados x atividades experimentais no 1
o
 ano 

1
o
 Ano do Ensino Médio 

1
o
 Bimestre 2

o
 Bimestre 

Conteúdos Atividades 
Experimentais 

Conteúdos Atividades 
Experimentais 

 
Propriedades da 

matéria 

Exp. 1: Queima da vela 
 

Exp. 2: Afinal é cromato 
ou dicromato? 

 
Leis de Lavoisier e Proust 

Exp. 7: Foguete a álcool 
comercial 

 
Exp. 8: Bicarbonato de 

sódio em vinagre 

 
Substâncias químicas 

Exp. 3: Como ficam os 
líquidos juntos? 

 
Exp. 4: Densidade dos 

metais 

 
Modelos Atômicos 

Exp. 9: Teste em chama 
 

Exp. 10: É falso ou 
verdadeiro? 

 
Separação de misturas 

Exp. 5: Destilação 
 

Exp. 6: Cromatografia 
em papel 

Distribuição eletrônica 
usando o diagrama de 

Linus Pauling 

 

3
o
 Bimestre 4

o
 Bimestre 

Conteúdos Atividades 
Experimentais 

Conteúdos Atividades 
Experimentais 

 
Tabela Periódica e 

propriedades  

Exp. 11: Vamos 
investigar? 

Ligação química Exp. 13: Que mistério é 
esse? 

Periódicas Exp. 12: Eletrólise 
aquosa com brometo de 

potássio 

 
Forças intermoleculares 

Exp. 14: De quem ele 
mais gosta? 

 
Exp. 15: Está servido? 

 

Os principais conceitos que poderão ser desenvolvidos em cada atividade 

experimental são: 

 Experimento 1 

Conversão de matéria em energia, transformação química irreversível, 
triângulo do fogo e Lei de Proust. 

 Experimento 2 

Transformação química reversível. 

 Experimento 3 

Classificação de mistura, viscosidade e densidade. 

 Experimento 4 

Identificação da pureza de uma substância através da densidade. 

 Experimentos 5 e 6 

Separação de mistura homogênea. 

 Experimento 7 

Conversão de energia química em diferentes energias como: cinética, sonora, 
luminosa e térmica, Lei de Proust, terceira lei de Newton através do 
deslocamento do ar da reação de combustão do álcool, fenômeno químico 
irreversível e triângulo do fogo. 

 Experiência 8 

Fenômeno químico irreversível e Lei de Lavoisier. 
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 Experiência 9 

Teste para detectar íons metálicos, espectro visível e modelo de Bohr. 

 Experiência 10 

Espectro eletromagnético, teste para identificar diferentes materiais usando 
radiação ultravioleta. 

 Experimento 11 

Propriedades periódicas (energia de ionização e afinidade eletrônica) com a 
perda e ganho dos elétrons em halogênios. 

 Experimento 12 

Afinidade eletrônica dos íons H + e K + e energia de ionização dos íons HO – e Br –. 

 Experimento 13 

Reação química na formação e quebra de ligação. 

 Experimento 14 e 15 
Polaridade da substância e suas interações. 

 

No segundo ano o conteúdo de reações químicas e lei dos gases foram 

adicionados ao currículo mínimo, considerando que são importantes nos cálculos 

desenvolvidos na Química (Quadro 4).  

 

Quadro 4: Conteúdos abordados x atividades experimentais no 2
o
 ano 

2
o
 Ano do Ensino Médio 

1
o
 Bimestre 2

o
 Bimestre 

Conteúdos Atividades 
Experimentais 

Conteúdos Atividades 
Experimentais 

 
 
 
 
 
 

Funções inorgânicas 

 
Exp. 1: Testando os 

indicadores 
 

Exp. 2: Sopro mágico 
 

Exp. 3: Perigo, não 
fume! 

 

 
 
 

Reações inorgânicas e 
balanceamento por 

tentativas 

 
 
 

Exp. 7: Verificando as 
reações 

 Exp. 4: Simulando o 
efeito estufa 

 
Exp. 5: Que chuva é 

essa? 
 

Exp. 6: Conduz ou não? 

 
Comportamento dos 

gases 
 
 

Cálculos químicos 
 
 

Exp. 8: Bolinha mágica 
 

Exp. 9: O que está 
acontecendo com a 

água? 
 

Exp. 10: Sobe ou 
desce? 
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Quadro 4: Conteúdos abordados x atividades experimentais no 2
o
 ano “continuação” 

3
o
 Bimestre 4

o
 Bimestre 

Conteúdos Atividades 
Experimentais 

Conteúdos Atividades 
Experimentais 

 
 

Cálculos químicos e 
estequiométricos 

Exp. 11: Está 
adulterada? 

 
Exp. 12: Quanto tem de 
bicarbonato de sódio? 

 

 
 
 

Termoquímica 

Exp. 14: Lança chamas 
 

Exp. 15: Como ficou o 
tubo? 

 
Exp. 16: Varinha 

mágica 

Soluções e cálculos de 
concentrações em g/L, 

mol/L e diluição 

 
Exp. 13: A procura da 

vitamina C 

 
Cinética Química 

Exp. 17: Pasta de dente 
pra elefante 

 
Exp. 18: Relógio de 

iodo 

 

Os principais conceitos que poderão ser desenvolvidos em cada atividade 

experimental são: 

 Experimento 1 

Indicadores ácido-base para verificar o pH de diferentes substâncias do 
cotidiano. 

 Experimento 2 

Determinação do pH do óxido ácido (CO2) e reação de neutralização. 

 Experimento 3 

Simular os efeitos da fumaça do cigarro no sistema respiratório no qual a água 
levemente alcalina representa o sangue humano; a garrafa PET, o pulmão; a 
torneira com cigarro a boca humana e o algodão representam o interior da 
boca; a garrafa pet com seu furo representam a diferença de pressão e o 
princípio da impenetrabilidade da matéria. 

 Experimento 4 

Simular o efeito estufa no qual o pote de vidro com ar e água representa 
atmosfera terrestre normal; o pote de vidro com gás carbônico e água 
representam a atmosfera terrestre com efeito estufa; a luz infravermelho 
representa o Sol. 

 Experimento 5 

Simular a chuva ácida com óxido de enxofre (SOx). 

 Experiência 6 

Compostos iônicos, moleculares e íons livres. 

 Experimento 7 

Verificar a ocorrência das reações usando as tabelas de solubilidade de sais, 
solubilidade de bases e reatividade de metais. 

 Experiência 8 

Lei de Boyle. 
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 Experiência 9 

Lei de Charles. 

 Experiência 10 

Lei de Gay-Lussac. 

 Experimento 11 

Polaridade da molécula, interações intermoleculares e cálculo químico. 

 Experimento 12 

Reação química e cálculos estequiométricos. 

 Experimento 13 

Reação química, nox, soluções e cálculos estequiométricos. 

 Experimento 14 e 15 

Termoquímica: fenômeno endotérmico e exotérmico. 

 Experimento 16 

Termoquímica: fenômeno exotérmico e energia de ativação. 

 Experimento 17 

Cinética química: efeito do catalisador. 

 Experimento 18 
Cinética química: efeito da concentração. 

 

Quadro 5: Conteúdos abordados x atividades experimentais no 3
o
 ano 

3
o
 Ano do Ensino Médio 

1
o
 Bimestre 2

o
 Bimestre 

Conteúdos Atividades 
Experimentais 

Conteúdos Atividades 
Experimentais 

 
 
 
 
 
 

Equilíbrio químico 

Exp. 1: O repolho roxo é 
demais! 

 
Exp. 2: A maisena 

 mágica. 
 

Exp. 3: O que está 
acontecendo com o 

bicarbonato de sódio? 
 

Exp. 4: O poder está 
nas mãos? 

 
Exp. 5: Para onde foi a 

cor? 

 
 
 
 
 
 

Eletroquímica 

Exp. 6: Reatividade dos 
metais. 

 
Exp. 7: Pilha de 

refrigerante. 
 

Exp. 8: Pilha de limão 
ou de batata 

 
Exp. 9: Eletrólise 

aquosa com iodeto de 
potássio 

 
Exp. 10: Eletrólise 

aquosa com nitrato de 
zinco 
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Quadro 5: Conteúdos abordados x atividades experimentais no 3
o
 ano “continuação” 

3
o
 Bimestre 4

o
 Bimestre 

Conteúdos Atividades 
Experimentais 

Conteúdos Atividades 
Experimentais 

 
 
 

Química Orgânica e os 
grupos funcionais 

Exp. 11: Aplicando a Lei 
12.760/12 

 
Exp. 12: O que o 

fermento fez? 
 

Exp. 13: Kabum 
 

Exp. 14: Vamos fazer 
sabão? 

 
 
 

Química Orgânica: 
biomoléculas e 

polímeros 

 
Exp. 15: Tem proteína? 

 
Exp. 16: O balão e a 

agulha 
 

Exp. 17: Identificando os 
plásticos  

 

Os principais conceitos que poderão ser desenvolvidos em cada atividade 

experimental são: 

 Experimento 1 

Indicadores ácido-base para verificar o pH de diferentes substâncias do 
cotidiano. 

 Experimento 2 

Deslocamento do equilíbrio químico em função da temperatura. 

 Experimento 3 

Reação química e deslocamento do equilíbrio em função do íon aumento da 
concentração do íon bicarbonato. 

 Experimento 4 

Deslocamento do equilíbrio em função da pressão. 

 Experimento 5 

Deslocamento do equilíbrio em função do íon comum amônio. 

 Experiência 6 

Reações de oxi-redução de metais em meio ácido e uso da tabela de potencial 
padrão de redução. 

 Experimento 7 

Reações oxi-redução, ddp, tabela de potencial de redução e ligação em série. 

 Experiência 8 

Reações oxi-redução em meio alcalino e ácido, ddp e tabela de potencial de 
redução. 

 Experiência 9 
Eletrólise aquosa com iodeto de potássio e reações de oxi-redução. 

 Experiência 10 

Eletrólise aquosa com nitrato de zinco e reações de oxi-redução. 

 Experimento 11 

Funções orgânicas, nox, reações de oxi-redução. 
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 Experimento 12 

Reações químicas e funções orgânicas. 

 Experimento 13 e 14 

Reações químicas, funções orgânicas e termoquímica. 

 Experimento 15 

Reações químicas, biomoléculas e funções químicas. 

 Experimento 16 e 17 
Propriedades de polímeros. 

 

6. PERICULOSIDADE 

Alguns experimentos requer maior atenção do professor para evitar acidentes 

desnecessários. Desta forma, orienta-se que os experimentos do Quadro 6 sejam 

realizados pelo professor ou com a sua participação. 

 

Quadro 6: Experimentos perigosos 

Nome do experimento Ano Participação do professor 

Destilação 1
o
 Faça toda atividade experimental 

Foguete a álcool comercial 1
o
  Faça toda atividade experimental 

Lança chamas 2
o
 Faça toda atividade experimental 

Varinha mágica 2
o
  Manuseie o ácido sulfúrico concentrado 

Kabum 3
o
  Faça toda atividade experimental 

 

 

7. REJEITOS 

Antes de iniciar o uso do laboratório na escola é necessário realizar com os 

alunos uma atividade embasada nos preceitos dos quatro “R”s dos resíduos (reduzir, 

reutilizar, reciclar e reeducar) para que “desperte a responsabilidade socioambiental e 

promova uma consciência ética” (MACHADO; MÓL, p. 39, 2008b) com relação aos 

resíduos que serão produzidos nas aulas experimentais no decorrer do ano letivo. 

Para diminuir a produção de rejeitos perigosos foram escolhidas atividades 

experimentais que não fizessem uso de substâncias como benzeno, tolueno, 

clorofórmio, formaldeído, tetracloreto de carbono e sais que contenha íons de mercúrio, 

chumbo, cádmio, níquel, bário e cianetos (MACHADO; MÓL, 2008b). Entretanto, em 

duas atividades experimentais serão usados íons cromo sendo necessário que os 

rejeitos produzidos íons cromo III e VI sejam guardados em recipientes distintos para 

que futuramente sejam tratados e reaproveitados. Os experimentos que fazem uso de 
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íons cromo são: É cromato ou dicromato? e aplicando a Lei 12.760/12. 

Segundo Machado e Mól (p. 40, 2008b) a combinação dos cátions e ânions 

presentes no Quadro 7 podem ser “dispostos em lixos (sólidos) ou na rede de esgotos 

(soluções) desde que em pequenas quantidades, baixas concentrações e toxidade e 

atendendo a limites estabelecidos pelas legislações ambientais” salvo se esses íons 

estiverem formando ácidos ou bases, necessitando, portanto, ajuste de pH na faixa 

entre 6 e 8 para posterior descarte. 

 

Quadro 7: Cátions e íons pouco impactantes ao meio ambiente 

Cátions Ânions 

H
+
, Na

+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
, Fe

2+
, Fe

3+
, 

Li
+
, Sn

2+
, Sr

2+
, Ti

2+
 e NH4

+
. 

BO3 
3–

, B4O7 
2–

, Br 
–
, CO3 

2–
, HCO3 

–
, Cl 

–,
   

HSO3 
–
, OH 

–
, I 

-–
, NO3 

–
, PO4 

3–
, SO4 

2–
 e CH3COO 

–
. 

Fonte: Machado e Mól (p. 40, 2008b) 

 

8.  ATIVIDADES ARTESANAIS 

 Para o desenvolvimento de algumas atividades experimentais será necessário 

artefatos que deverão ser construídos pelo aluno ou pelo professor (Quadro 7). A 

confecção desse material está descrita em detalhes no caderno de experimentos do 

aluno quanto ao tipo de material necessário, assim como os procedimentos a serem 

realizados e pode estimular o aluno no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Quadro 8 – Distribuição das atividades artesanais 

                       Atividades artesanais 

Ano Construção Recurso Didático Construído Atividade 

Experimental 

 Revelador de cromatografia Professor 6 

1
o
 Foguete Professor 7 

 Caixa do CSI
2
 Professor 10 

    

 Sistema respiratório artificial Aluno 3 

2
o
 Simulador o efeito estufa Professor 4 

 Simulador de chuva ácida Aluno 5 

 Condutor teste Aluno 6 
    

 

                                                             
2 CSI significa Crime Scene Investigation. É um seriado americano de Perícia Criminal exibido pelo canal 

CBS. 
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Quadro 8 – Distribuição das atividades artesanais “continuação” 

 Reator de CO2 Aluno 3 

3
o
 Adaptando a seringa Aluno 4 

 Simulador de pulmão Aluno 11 

 Reator e coletor de gás Professor 13 

 

9. CADERNO DE CONCLUSÃO 

 O objetivo do caderno de conclusão é desenvolver o ensino investigativo e o 

contato das novas informações com o problema a ser investigado, a alfabetização 

científica, a educação CTSA e o desenvolvimento da escrita. As atividades 

investigativas segundo Zômpero e Laburú (2011, p. 75) desenvolvem “as habilidades 

cognitivas nos alunos, a realização de procedimentos como elaboração de hipóteses, 

anotação e análise de dados e o desenvolvimento da capacidade de argumentação”. 

O objetivo da alfabetização científica é saber ler a Ciência como linguagem em que 

está escrito a natureza, a compreensão e tomada de decisões na percepção dos 

benefícios, das limitações e das consequências negativas de seu desenvolvimento 

(CHASSOT, 2003). A educação CTSA traz a ruptura da ideia de Ciência como neutra 

e impessoal para a necessidade de formação de sujeitos críticos “que busquem a 

preservação da vida do planeta e melhores condições sociais para existência humana” 

(VASCONCELLOS; SANTOS, 2008, p. 3). 

 No caderno de conclusão os personagens Sargento (proveta), Flint (tubo de 

ensaio) e Carioca (balão de fundo redondo) são os agentes que auxiliarão os alunos a 

desenvolverem o ensino investigativo, a alfabetização científica e a educação CTSA. 

Todavia, o professor deverá ser o principal agente nesse processo fazendo no 

laboratório que seu aluno seja colocado “frente a uma situação na qual ele seja 

solicitado a fazer algo mais do que se lembrar de uma fórmula ou de uma solução já 

utilizada em uma situação semelhante” (BORGES, 2002 apud ZÔMPERO; LABURÚ, 

2011, p. 76). Nessa perspectiva, professores e alunos compartilharão significados em 

relação aos materiais educativos e essa interação no intercâmbio de perguntas e 

aprendizes entre pares, tornarão o ensino socialmente ativo, ao discutir acerca dos 

problemas do objeto que está sendo estudado. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Todas as sugestões que foram consideradas nesse manual de apoio ao 

professor foram utilizadas no projeto de pesquisa que ocorreu no ano de 2013 no 
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CEWO. Percebeu-se que essas sugestões a princípio foram desafiadoras, mas que no 

decorrer do ano letivo foram assimiladas e culminaram em resultados que 

comprovaram o desenvolvimento na aprendizagem crítica do aluno, menor índice de 

reprovação, maior interesse e motivação nas aulas de Química. Portanto, uma vez que 

o professor terá mais liberdade de ação em sala de aula, ele poderá usar outras 

metodologias que melhor lhe convém. 
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Para Refletir 

 

 

“Se os teus projetos forem para um ano, semeia 

o grão. Se forem para dez anos, planta uma 

árvore. Se forem para cem anos, educa o povo”. 

Provérbio Chinês 

 

 

“Não podemos deixar que a flama do saber se 

converta na lama da ignorância”. 

Renato Nunes Bittencourt 

 

 

“Conhecimento é poder”. 

Francis Bacon 

 

 

 “O povo não deve temer seu Estado, o Estado 

deve temer seu povo”. 

Filme V de Vingança 

 

 

 “Nenhuma ordem opressora suportaria que os 

oprimidos todos passassem a dizer: Por quê?” 

Paulo Freire 

 

 

 “Como é feliz o homem que acha a 

sabedoria, o homem que obtém 

entendimento”. 

Provérbios 3:13 
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Apresentação 

 

 

Este manual de práticas trata-se de um material didático complementar para as 

aulas experimentais de Química nas três séries do Ensino Médio. Ele possui duas 

versões: a do professor e do aluno, formado por experimentos simples que buscam o 

despertar da autonomia científica do aluno para os conceitos químicos apresentados em 

sala de aula, auxiliando na formação de um cidadão crítico e investigativo em sua 

sociedade. Os experimentos são os mesmos para as duas versões e foram escolhidos de 

livros didáticos e experimentais do Ensino Médio ou de páginas da internet e sofreram 

algumas adaptações. As práticas estão baseadas nos princípios da Lei 9394/96, nas 

propostas do currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro de 2012 e no PCN + do 

Ensino Médio de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias de 2002. A 

organização das propostas didático-pedagógicas do Governo Estadual e Federal será 

apresentada na versão do professor. 

A atividade experimental foi adaptada para ser realizada em 80 min, contados a 

partir da entrada dos alunos no laboratório até o momento em que saem do mesmo. Ela 

está fundamentada no tripé PENSAR, AGIR e CONCLUIR. A função desse tripé é que o 

aluno realize no laboratório o AGIR e o CONCLUIR, ou seja, ele realizará as práticas e 

chegará às conclusões por si próprio. Para que esse objetivo seja alcançado, o aluno 

deverá fazer com antecedência o PENSAR, pois é ele juntamente com os conceitos 

teóricos de sala de aula que dará subsídios para a conclusão dos experimentos 

realizados. A função do professor e do estagiário no laboratório é observar e auxiliar nas 

práticas e não fornecer as respostas das mesmas. O aluno deverá escrever suas 

conclusões e entregar ao professor que irá lê-las e depois fazer um comentário geral das 

conclusões dos alunos em sala de aula, não deixando de comentar a que conclusões 

eles deveriam ter chegado. Toda a atividade realizada pelo aluno no laboratório 

contribuirá para a sua nota bimestral. 

Agradeço, especialmente, à equipe do Colégio Estadual Walter Orlandini, na 

pessoa de sua Diretora Geral, professora Maria Marly Pereira, pela oportunidade e apoio 

ao projeto. 

  

 Luciano Peres de Castro  

Colégio Estadual Walter Orlandini. 
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O CEWO e sua história 

 

 

O CEWO - Colégio Estadual Walter Orlandini – sempre esteve diante de 

propostas de elaboração e execução de um Projeto Pedagógico de uma escola calcada 

principalmente na tradição de execução de formas de ensino experimental, que sempre 

envolveram, de forma efetiva, os alunos e professores em projetos e oficinas onde ambos 

têm possibilidade de um aprendizado que vai além das salas de aula e se transforma em 

práticas pedagógicas, tudo isso sendo realizado dentro da escola, como centro 

organizador.  

  O CEWO possui potencial humano e material que pode viabilizar a realização de 

projetos utilizando a interdisciplinaridade e a contextualização, com uma participação 

mais ativa de seus professores e alunos. Ele sempre esteve à frente de muitas lutas por 

uma educação de qualidade. Apesar dos baixos salários e condições nem sempre 

favoráveis à Educação, o CEWO sempre desenvolveu uma forma efetiva de participação 

de toda comunidade escolar. 

Inaugurado no dia 15 de março de 1980 pelo ex-governador Chagas Freitas e pelo 

ex-Secretário de Educação Arnaldo Niskier, o prédio foi idealizado pelo arquiteto e 

engenheiro Luiz Paulo Conde, ex-Vice-Governador do Estado do Rio de janeiro. 

Inicialmente funcionou como um Centro Interescolar tendo como meta principal o 

Ensino Profissionalizante, dos quais, apenas um funciona até hoje, o de Técnico de 

Contabilidade, que foi criado em 1981.  

A partir do ano de 1984, passou a ser considerado como um Colégio Estadual, 

fazendo parte de um complexo interescolar formado por mais duas instituições de ensino: 

um Colégio Estadual de Ensino Fundamental e, na época, a Faculdade de Formação de 

Professores do Rio de Janeiro, antes pertencente à FAPERJ – Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e que atualmente integra a UERJ. 

Esta integração foi desfeita no governo de Leonel Brizola, que extinguiu o 

complexo, e hoje, o Colégio é uma escola que funciona com o Ensino Médio de Formação 

Geral, nos três turnos e o curso de Técnico de Contabilidade no 3º turno, conforme os 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Olhando o Colégio de fora, não se avalia a grandeza que temos em seu interior. 

Essa grandeza não se limita apenas à estrutura física e as suas infraestruturas, devemos 

destacar também o corpo docente, discente, técnico-administrativo e pedagógico. 
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O Colégio passou, ao longo dos anos, por várias reformas, a maioria destas, 

porém não finalizadas. A maior foi em 1998, durou dois anos e foi como que um divisor 

de águas para nossa instituição.  

Os laboratórios de Química, Biologia e Física já existiam, todavia, funcionavam 

precariamente. Eram vistos como laboratórios de Ciências e várias vezes pedimos à 

Secretaria de Educação que os reformassem. Com a reforma da Escola em 1998, veio a 

realização de um grande sonho, os laboratórios seriam também reformados. Alguns 

professores ficaram na época, à frente da reforma. Tiveram que acompanhar durante 

suas férias de janeiro, os arquitetos e engenheiros que ficaram responsáveis pela obra. 

Demorou muito tempo para que tudo estivesse de acordo com o que queríamos 

para os nossos alunos. No caso do laboratório de Química, tínhamos vários 

equipamentos, muita vidraria e reagentes, mas não era suficiente para que as aulas 

experimentais fossem ministradas.  

A partir de 2007, foram feitos dois projetos junto a UFF - Universidade Federal 

Fluminense, um no próprio ano de 2007 e outro em 2010 e financiados pela FAPERJ - 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que proporcionou a 

compra de outros equipamentos, vidrarias e reagentes que até então não tínhamos. 

 Esses projetos iniciaram-se com a professora Marlene Pinto de Freitas da Cunha, 

hoje ex-professora de Química do CEWO, no qual ministrou aulas durante 28 anos e que 

após ter feito um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências da UFF 

em 2005/2007, proporcionou uma aproximação entre a coordenadora desses Projetos, a 

professora Sônia Regina Alves Nogueira de Sá, do Departamento de Físico-Química do 

Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense e a equipe de diretores e 

professores do CEWO, gerando assim, a semente que motivou tais projetos e que 

concretizou o tal almejado sonho, de ter um laboratório invejado por todos, e até mesmo 

pela Universidade Federal Fluminense. 

 

 

Marlene Pinto de Freitas da Cunha 

Março de 2013 
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Normas de Segurança em Laboratório 

 

 

No desenho acima se observa uma bancada de laboratório com alimento. Tal 

descuido nunca deveria ser permitido, pois a bancada do laboratório poderá estar 

contaminada com reagentes químicos que contaminariam o seu alimento. Como a 

escola não espera que esse desenho se torne uma realidade serão apresentadas as 

normas de segurança do laboratório de Química do Colégio Estadual Walter Orlandini. 

Essas normas deverão ser seguidas, caso contrário, o estudante não realizará as 

atividades do laboratório. 

 

REGRAS DE SEGURANÇA PARA ENTRADA NO LABORATÓRIO 

1) Usar sempre óculos de segurança. 

2) Jamais trabalhe no laboratório usando lentes de contato! Por favor, retire-as! 

As lentes poderão absorver produtos químicos e causar lesões nos olhos. 
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3) Não use os cabelos soltos porque poderão pegar fogo em uma chama de gás. 

Amarre-os na forma de coque. 

4) Não use qualquer ornamento, tais como relógio, anéis e pulseiras porque 

poderão sofrer reações químicas com os reagentes. 

5) Usar sempre guarda pó (jaleco) fechado e de preferência na altura do joelho; 

6) Usar sapato fechado, nunca chinelos ou sandálias. 

7) Tenha sempre um par de luvas de borracha de multiuso. 

 

REGRA DE SEGURANÇA DENTRO DO LABORATÓRIO 

1) Guarde sua mochila embaixo da bancada. Jamais a deixe no chão ou em cima 

da bancada. 

2) Não fume, não coma e não beba no laboratório. 

3) Caminhe com atenção no laboratório e nunca corra. 

4) Não pipetar produto algum com a boca! Use pipetadores. 

 

REGRA DE SEGURANÇA NO MANUSEIO DOS REAGENTES 

1) Não leve as mãos aos seus olhos e à sua boca quando estiver manuseando 

produtos químicos. 

2) Nunca manuseie ou deixe frasco de produtos inflamáveis próximo a uma 

chama. 

3) Não deixe os frascos dos reagentes abertos. 

4) Não aqueça um recipiente fechado. 

5) Ao diluir um ácido concentrado, adicione sempre lentamente e sob agitação o 

ácido sobre a água, nunca o contrário. 

6) Nunca aqueça um tubo de ensaio com a extremidade aberta voltada para você 

ou para uma pessoa próxima a você. 

7) Quando for testar o odor de um produto químico não coloque o frasco sob o 

nariz. Desloque os vapores que se desprendem do frasco com as mãos. 

8) Qualquer acidente, por mais irrelevante que seja para você, deve ser 

comunicado ao professor. 

 

 
Caso queira saber mais consulte em: 

http://www2.iq.usp.br/cipa/manual/manualinteiro.pdf 
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PRÁTICA 1 

Reconhecimento e caracterização das 

transformações químicas 

 

Todos os dias o ser humano observa diferentes tipos de materiais e se envolve 

diretamente com eles. Ao escovar os dentes, por exemplo, usa-se água e pasta de 

dente, ao cozinhar usa-se gás de cozinha, alimentos, água, óleo, sal e etc. Da 

interação homem e diferentes tipos materiais pode ocorrer dos tipos de 

transformações que são classificadas como química e física. A transformação química 

ou reação química é quando uma substância se transforma em outra. Na 

transformação física não há formação de novas substâncias. Tanto a transformação 

química quanto a física estão associadas à energia. 

 

PENSANDO 

a) Quais as fórmulas químicas da vela, do hidróxido de sódio, do ácido clorídrico, 

do cromato de potássio, do dicromato de potássio, da glicerina, do cloreto de 

sódio, do álcool comercial, do etanol usado em carro, do chumbo, alumínio e  

cobre metálicos? 

b) O que é energia? 

c) Como a energia se manifesta? 

d) O que é o triângulo do fogo? 

e) Defina cada elemento do triângulo do fogo. 

f) Para que serve o pavio da vela? 

g) O que é uma combustão? 

h) Qual a diferença entre misturar e reagir? 

i) O que é uma transformação química reversível e irreversível? 

j) Quais as cores das soluções de cromato de potássio e dicromato de potássio? 

k) Descreva a transformação química da combustão da vela dando o nome dos 

reagentes e dos produtos. 

l) Procure na história como Arquimedes conseguiu provar que a coroa do Rei de 

Siracura não era de ouro puro? 

m) O que é uma mistura homogênea e heterogênea? 

n) O que é densidade absoluta? 

o) Qual é a diferença entre densidade e viscosidade? 
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p) Quais as densidades da água, do óleo de cozinha, da glicerina, do alumínio, do 

chumbo e do cobre em g/mL? 

q) Como se calcula densidade? 

r) O que é a altura do menisco em química? 

s) O que é destilação? 

t) Para que fim utiliza-se a destilação simples e fracionada? 

u) O que é a cromatografia? 

v) Como é feita a cromatografia por adsorção? 

w) Como diferenciar a fase estacionária e a fase móvel da cromatografia de 

adsorção? 

x) O que é o Rf da cromatografia? 

y) Como calcular o Rf das substâncias 1 e 2 cujo resultado de uma cromatografia 

em papel é apresentado abaixo 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________ 
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 1: QUEIMA DA VELA 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER 01 VELA 

 

 

Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 béquer de 250 mL, 01 béquer de 500 mL e isqueiro. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Vela 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue uma vela e divida-a ao meio. Em seguida, acenda o isqueiro e derreta a vela 

para fixa-la no azulejo fornecido pelo professor. Acenda a vela e inverta o béquer de 

500 mL sobre a vela. Observe e anote. Repita o mesmo processo com o béquer de 

2000 mL. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 2: AFINAL, É CROMATO OU DICROMATO? 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

02 tubos de ensaio e estante para tubo. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Soluções de dicromato de potássio 0,1 mol/L, cromato de potássio 0,1 mol/L, hidróxido 

de sódio 0,5 mol/L e ácido clorídrico 0,5 mol/L. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue dois tubos de ensaio e numere-os. No tubo de ensaio 1 coloque 01 dedo virado 

de cromato de potássio. No tubo de ensaio 2 coloque 01 dedo virado de dicromato de 

potássio. Observe as cores e anote. Coloque 01 dedo 

virado de ácido clorídrico no tubo de ensaio 1 agitando a 

seguir. Observe e anote. Coloque 01 dedo virado de 

hidróxido de sódio no tubo de ensaio 2 agitando a seguir. 

Observe e anote. Coloque 01 dedo virado de hidróxido de 

sódio no tubo de ensaio 1 agitando a seguir. Observe e 

anote. Coloque 01 dedo virado de ácido clorídrico no tubo 

de ensaio 2 agitando a seguir. Observe e anote. 

 

 

Foto 1 
01 dedo virado = 5 mL 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 3: COMO FICAM OS LÍQUIDOS JUNTOS? 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER 01 VIDRO DE GLICERINA 

 

        

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

03 tubos de ensaio e estante para tubo. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Água, glicerina, óleo, corante e detergente. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue três tubos de ensaio e numere-os. A seguir, serão colocadas diferentes 

substâncias nos tubos. Observe e anote o escoamento dos líquidos na parede 

interna do tubo. No tubo de ensaio 1 coloque 01 dedo virado de glicerina. No tubo de 

ensaio 2 coloque 01 dedo virado de água e 10 gotas de corante. No tubo de ensaio 3 

 

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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coloque 01 dedo virado de óleo. No passo a seguir, peça orientação ao professor! 

Derrame o líquido do tubo 2 no tubo 1 através das paredes do tubo. Observe e anote. 

Derrame o líquido do tubo 3 no tubo 1. Observe e anote. Agite o tubo 1 e aguarde. 

Observe e anote. Derrame detergente no tubo 1 agite o tubo. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para sua conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 4: DENSIDADE DE METAIS 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 proveta de 100 mL, 01 rolo de nylon 0,20 para pesca e 01 pisete. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Água, cobre, alumínio e chumbo 

 

                                     

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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II. Procedimento Experimental: 

Pegue os pedaços de metal oferecidos pelo professor/monitor e meça as suas massas 

na balança. Anote os valores na tabela. Corte dois pedaços de 25 cm de nylon e 

amarre cada metal com um nylon. Em seguida, coloque 70 mL de água destilada na 

proveta até a altura do menisco. Pegue o nylon com pedaço do metal e coloque-o 

dentro da proveta deixando a outra extremidade do nylon fora da proveta. Observe e 

anote a variação do volume de água na tabela. Retire o pedaço do metal e 

complete o nível de água destilada na proveta até 70 mL observando a altura do 

menisco se necessário. Repita o mesmo procedimento com os outros metais 

disponíveis e por fim, determine a densidade dos metais analisados, em g/mL. 

 

Metais Massa (g) Volume 

Inicial (mL) 

Volume 

Final (mL) 

Deslocamento 

de Volume (mL) 

Alumínio (Al)     

Cobre (Cu)     

Chumbo (Pb)     

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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EXPERIÊNCIA 5: DESTILAÇÃO 

REALIZADO PELO PROFESSOR 

 

        

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 termômetro, 01 adaptador de destilação, 01 balão, 01 condensador, 02 béqueres 

de 200 mL, 01 tripé, 02 suportes universais, 02 garras e 02 mufas, 01 rolha de cortiça 

ou borracha com furo no meio, 01 bico de Bunsen e 01 caixa de fósforo. 

 

I.2. Reagentes 

Água e sal de cozinha. 

 

II. Procedimento Experimental: 

A montagem da aparelhagem de destilação será realizado (a) pelo (a) professor (a) e 

será semelhante figura 1. Observe a explicação do (a) professor (a) e anote.  

 

Figura 1 – Aparelhagem para destilação simples. 

Fonte: http://jiashahood.hubpages.com/hub/simple-distillation. Acesso em 20/01/2013 

 

 

 

 

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 

 

http://jiashahood.hubpages.com/hub/simple-distillation
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 6: CROMATOGRAFIA EM PAPEL COM CANETA ESFEROGRÁFICA 

TIPO BIC 

ATENÇÃO: A CANETA BIC PODE SER SUBSTITUÍDA POR HIDROCOR 

(CANETINHA) 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Revelador de cromatografia, fita adesiva (durex), palito de churrasco, caneta bic de 

ponta grossa na cor preta e papel de filtro. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Álcool comercial ou etanol. 

 

 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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II. Procedimento Experimental: 

Pegue uma folha de papel de filtro, fornecida pelo professor, e corte uma tira que fique 

entre os arames do revelador. Fixe com durex uma das extremidades do papel de filtro 

no palito de churrasco. Coloque o palito sobre o arame do revelador e corte a outra 

extremidade da folha próximo ao ponto que ela quase toque no fundo do revelador, 

conforme foto 2. 

 

Foto 2 – Revelador de corrida cromatográfica 

 

Para a realização das etapas a seguir, é necessário sempre observar a figura 

4. Pegue um lápis e marque na altura de 2 cm da extremidade do papel. Marque com 

caneta Bic o papel. Coloque álcool no revelador onde esta quantidade deverá estar 

abaixo do ponto de aplicação da amostra. Coloque a tira de papel no béquer conforme 

a figura 2 e aguarde 15 minutos. Observe e anote. 

 

Figura 2 – Marcação da tinta de caneta Bic na tira de papel 
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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PRÁTICA 2 

Separação de substâncias e 

caracterização dos elementos químicos 
 

 

Todos os dias o ser humano observa diferentes tipos de processos de 

separação de misturas. Ao fazer o café da manhã, por exemplo, são realizados os 

processos de extração e filtração. Já no uso do ar-condicionado é realizada uma 

filtração do ar, enquanto que no preparo do feijão faz-se a catação. Outro processo 

que o homem realiza é a caracterização de substâncias e elementos químicos. 

Citando alguns exemplos, os combustíveis de um automóvel poderão ser óleo diesel, 

gasolina, álcool ou GNV. O interessante que é possível diferenciar esses combustíveis 

pelo odor. Pela visão, identificam-se as medalhas de ouro, prata e bronze que um 

atleta ganhou. Conclui-se que muitos processos de separação de mistura usados no 

cotidiano também são usados no laboratório de Química. Entretanto, a técnica de 

caraterização de substâncias e elementos químicos exige conhecimento que o 

cotidiano não oferece. 

 

PENSANDO 

a) Quais as fórmulas químicas do álcool comercial, do etanol usado em carro, do 

vinagre e do bicarbonato de sódio? 

b) Quais os enunciados das Leis de Lavoisier e Proust? 

c) Descreva a transformação química da combustão do etanol dando o nome dos 

reagentes e dos produtos. 

d) Descreva a transformação química do bicarbonato de sódio em vinagre 

comercial dando o nome dos reagentes e dos produtos. 

e) O que é espectro eletromagnético? 

f) Explique, baseado no modelo de Bohr, por que certas substâncias emitem luz 

ao receber energia? 

g) O que é o teste em chama? 
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h) Complete a tabela referente às cores do teste em chama. 

 

Íon metálico Cor 

Cobre (Cu2+)  

Lítio (Li+)  

Sódio (Na+)  

Potássio (K+)  

Cálcio (Ca2+)  

Chumbo (Pb2+)  

Estrôncio (Sr2+)  

 

i) O que é luz negra? 

j) Cite algumas aplicações para o uso da luz negra?  

k) A luz negra possui um nível de energia maior ou menor que a luz visível? 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 7: FOGUETE A ÁLCOOL COMERCIAL  

REALIZADO COM AUXÍLIO DO PROFESSOR 

 

        

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 borrifador, 01 garrafa PET de 2 L, durex, corpo da caneta esferográfica bic, tampa 

de garrafa PET com furo no centro, isqueiro, arame galvanizado BWG 20 (0,89 mm), 

prego 17x27 e alicate. 

 

Foto 7 – Garrafa PET 2 L, fita adesiva grossa (durex), caneta esferográfica (bic) sem a 

carga da caneta e tampa de refrigerante 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Álcool combustível (etanol) 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue o prego com alicate e aqueça-o no bico de gás até que sua ponta esteja 

vermelha e faça um furo no centro da tampa de refrigerante conforme foto 8. 

 

 

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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Foto 8 

 

Pegue o corpo da caneta esferográfica e fixe-o na garrafa PET passando o durex em 

volta da garrafa por três vezes, conforme foto 9 e passe o arame por dentro da caneta. 

 

Foto 9 

 

Fixe o arame no local apropriado. A montagem deverá ser semelhante a figura 3. 

 

Figura 3 – Montagem da garrafa PET 

 

Testando o foguete no laboratório: 

Borrife 2 vezes o álcool dentro da garrafa PET. Feche a garrafa com a tampa furada 

no meio. Acenda o isqueiro e aproxime-o da tampa ainda acesso. Observe e anote. 

Repita o mesmo processo borrifando 6 vezes o álcool. Observe e anote. 
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 8: BICARBONATO DE SÓDIO EM VINAGRE 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 tubo de ensaio, 01 garrafa PET de 600 mL com tampa, pinça, balança. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Bicarbonato de sódio ou fermento químico e vinagre comercial. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue duas pontas de espátula cheias de bicarbonato de sódio e coloque dentro da 

garrafa PET. A seguir, coloque vinagre até a metade do tubo de ensaio. Segure a boca 

do tubo de ensaio com a pinça e coloque-o, cuidadosamente, dentro da garrafa PET 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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conforme a figura 4. Feche bem a garrafa PET com a tampa e meça a sua massa na 

balança. Anote a massa. Vire a garrafa até que todo o vinagre seja derramado do 

tubo de ensaio e entre em contato com o bicarbonato de sódio, conforme figura 5. 

Observe e anote. Passado certo intervalo de tempo, meça a massa da garrafa na 

balança. Anote a massa. Retire a garrafa PET da balança e abra a tampa da garrafa. 

Observe e anote. Feche a garrafa PET novamente com a tampa e meça a massa na 

balança. Anote a massa. 

      

Figura 4     Figura 5 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para sua conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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EXPERIÊNCIA 9: TESTE EM CHAMA 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

04 pedaços de fio de níquel-cromo, 01 pregador de roupa, 01 bico de Bunsen e 01 

béquer de 100 mL. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Amostras desconhecidas (A, B, C e D) fornecidas pelo professor. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue o fio de níquel-cromo e prenda no pregador de roupa. Coloque no béquer de 

100 mL um pouco de água e molhe o fio de níquel-cromo preso no pregador na água. 

Aplique a amostra desconhecida no fio de níquel-cromo e direcione-a na chama do 

bico de Bunsen. Observe e anote. Realize o mesmo procedimento nas demais 

amostras não se esquecendo de substituir o fio de níquel-cromo em cada amostra. 

Coloque os fios de níquel-cromo usados no teste em chama no béquer de lavagem 

apresentado (a) pelo (a) professor (a). Não se esqueça de observar e anotar o que 

acontece com cada amostra desconhecida. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 10: É FALSO OU VERDADEIRO? 

REALIZADO PELO PROFESSOR 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

02 béqueres de 100 mL, 01 espátula, 01 bastão de vidro, carteira de identidade, 

carteira de motorista, diferentes notas de dinheiro, 06 óculos laranja, 01 pedaço de 

madeira do tipo rodapé no tamanho 2x9x9 (altura x largura x comprimento em 

centímetro), 01 cola de madeira, 01 bocal de luz, 01 parafuso para fixação do bocal na 

madeira, 01 caixa de madeira encontrada em lojas de artesanato no tamanho mínimo 

de 12x23x27 (altura x largura x comprimento em centímetro), 02 metros de fio paralelo 

2x0,75 mm2 flexível, 01 plug de tomada macho, 01 liga e desliga de abajur, 01 luz 

negra de 25 W, máquina de furar, 01 broca chata de 1/4 para madeira, 01 tinta com 

100 mL de PVA para artesanato na cor preta, 01 tinta com 100 mL de PVA para 

artesanato na cor branca e uma trincha (ou pincel) de 19 mm. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Água tônica e sal de cozinha. 

 

 

 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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II. Procedimento Experimental: 

Para realizar esse experimento será necessário montar a caixa do CSI1, conforme foto 10. 

 

Foto 10 – Caixa do CSI 

 

Montando a caixa do CSI: 

Passe a cola na madeira do tipo rodapé e fixe-a na caixa de madeira (fotos 11 e 12). 

  

Foto 11      Foto 12 

 

Após a secagem da cola, fure com a broca chata a madeira do tipo rodapé no tamanho 

2 x 2 (altura x largura em centímetro), conforme foto 13. 

 

Foto 13 

                                                             
1 CSI significa Crime Scene Investigation. É um seriado americano de Perícia Criminal exibido 

pelo canal CBS. 
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Inicie a pintura da caixa pela parte interna com a cor branca dando pelo menos três 

demãos (foto 14). Depois que a tinta estiver bem seca, pinte a parte externa com a cor 

preta dando duas demãos (foto 15). 

 

Foto 14 

 

 

Foto 15 

 

Meça 50 cm do fio paralelo e corte um dos fios conforme a foto 16. 

 

Foto 16 

 

Desparafuse o liga e desliga de abajur e fixe os fios conforme foto 17. Parafuse o liga e 

desliga. 
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Foto 17 

 

Pegue o final do fio paralelo e separe-os conforme foto 18. Desparafuse a tomada 

macho e coloque os fios paralelos (foto 19). Parafuse a tomada. 

   

Foto 18     Foto 19 

 

Passe o fio pelo furo 2 x 2 (altura e largura em centímetro), separe e fixe-os no bocal de 

luz conforme foto 20. 

 

Foto 20 

 

Para fixação do bocal de luz marque na parte interna da caixa o tamanho 5 x 5 (altura 

e largura em centímetro) conforme foto 21 e fixe o bocal com auxílio de um parafuso 

(foto 22). 
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Foto 21     Foto 22 

 

Testando a caixa do CSI no laboratório: 

Pegue a caixa do CSI, foto 23, e os diferentes documentos obtidos dos alunos na sala 

de aula. Organize grupos de 5 pessoas e dê 01 óculos laranja para cada pessoa. 

Coloque cada documento e dinheiro dentro da caixa do CSI. Observe e anote. Coloque 

água tônica pura no béquer até quase completar o seu volume e ponha na caixa do CSI. 

Observe e anote. Pegue um béquer e complete com água tônica até quase completar o 

seu volume e adicione um pouco de sal de cozinha com auxílio de uma espátula. Agite 

com bastão de vidro e coloque o béquer na caixa do CSI. Observe e anote.  Compare 

as duas águas tônicas na caixa do CSI. Observe e anote. 

 

Foto 23 – Caixa do CSI 
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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PRÁTICA 3 

Tabela e propriedades periódicas 
 

  

 

Quando inicio o ano letivo nas turmas do primeiro ano do Ensino Médio, deixo 

claro para os alunos que a Tabela Periódica não foi feita para decorar. Imediatamente 

percebo a expressão de espanto neles! Explico que se ela fosse feita para decorar não 

haveria Tabela Periódica nos laboratórios e nas provas de vestibular, com exceção do 

ENEM. Então eles perguntam: Por que então, éramos obrigados a decorá-la? Então, eu 

respondo, quem ensinou Química para vocês no Ensino Fundamental não foi químico, e 

sim biólogo. Desde já, deixo claro, que não sou contra um biólogo falar de Tabela 

Periódica. O problema está na perda de identidade! Seria mais interessante o biólogo 

apresentar a Tabela Periódica usando a linguagem da Biologia e deixar que o professor 

de Química de Ensino Médio apresente a Tabela Periódica com a linguagem química. 

Talvez você esteja se perguntando: como assim? Vejamos alguns exemplos: 

 O cálcio e o fósforo são elementos muito importantes na constituição do corpo 

humano para formar dentes e ossos entre outras coisas. O oxigênio é utilizado na 

respiração. O ferro, na formação de hemoglobina das hemácias prevenindo o 

aparecimento de anemia. O flúor previne o aparecimento de cáries. O nitrogênio está 

relacionado às bactérias nitrificantes no ciclo do nitrogênio. O sódio e o potássio para 

contração muscular. A combinação carbono, hidrogênio e oxigênio formam a glicose 

que é uma fonte de energia. A combinação carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio 

formam as proteínas. O iodo forma os hormônios tireoidianos. Provavelmente, se o 

conteúdo fosse abordado desta forma, o olhar que o aluno teria da Tabela Periódica 

seria bem mais significativo e menos traumático. 
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PENSANDO 

a) Quais as fórmulas químicas do brometo de potássio, iodeto de potássio, cloreto 

de sódio, ácido clorídrico e água sanitária (hipoclorito de sódio)? 

b) O que é afinidade eletrônica? 

c) Como a afinidade eletrônica varia na Tabela Periódica? Por quê? 

d) O que é energia de ionização? 

e) Como a energia de ionização varia na Tabela Periódica? Por quê? 

f) Descreva a transformação química que ocorre quando Br - e Cl2 (brometo e gás 

cloro) entram em contato? 

g) Descreva a transformação química que ocorre quando I - e Cl2 (iodeto e gás 

cloro) entram em contato? 

h) Descreva a transformação química que ocorre quando I - e Br2 (iodeto e bromo) 

entram em contato? 

i) Descreva a transformação química que ocorre quando Cl - e Br2 (cloreto e 

bromo) entram em contato? 

j) Coloque os halogênios em ordem crescente de afinidade eletrônica e energia de 

ionização. Justifique sua resposta. 

k) O que acontece quando íons em solução são submetidos a uma diferença de 

potencial (ddp)? 

l) Represente a molécula da água na forma iônica. 

m) Represente o KBr na forma iônica. 

Atenção 

Para responder as questões da letra n até q será necessário consultar a Tabela de 

Potencial de Redução. Peça ajuda ao seu professor (a). 

n) Como seria a reação química do íon H+ recebendo elétron? 

o) Como seria a reação química do íon K+ recebendo elétron? 

p) Como seria a reação química do íon Br - perdendo elétron? 

q) Como seria a reação química do íon OH - perdendo elétron? 

r) Quem possui maior afinidade eletrônica H+ ou K+? Justifique sua resposta. 

s) Quem possui menor energia de ionização OH - ou Br -? 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 11: VAMOS INVESTIGAR? 

ATENÇÃO PROFESSOR 

ABRA AS JANELAS DO LABORATÓRIO E LIGUE OS VENTILADORES. 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Tubo de ensaio. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Solução de brometo de potássio 10% m/v, iodeto de potássio 10% m/v, cloreto de sódio 

10%, ácido clorídrico 1 mol/L e água sanitária comercial. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Investigando o brometo com gás cloro 

Em um tubo de ensaio coloque 01 dedo virado de solução de brometo de potássio. No 

segundo tubo misture 01 dedo virado de água sanitária com 01 dedo virado de ácido 

clorídrico. Transfira toda a solução do primeiro tubo para o segundo. Observe e anote. 

 

Investigando o iodeto com gás cloro 

Em um tubo de ensaio coloque 01 dedo virado de solução de iodeto de potássio. 

Coloque o tubo na estante. Pegue um segundo tubo e misture 01 dedo virado de água 

sanitária com 01 dedo virado de ácido clorídrico. Transfira toda a solução do primeiro 

tubo para o segundo. Observe e anote. 

 

Investigando o iodeto com bromo 

Em um tubo de ensaio coloque 01 dedo virado de solução de iodeto de potássio. 

Coloque o tubo na estante. Pegue um segundo tubo e misture 01 dedo virado de 

brometo de potássio com 01 dedo virado de água sanitária e 01 dedo virado de ácido 

clorídrico. Transfira toda a solução do primeiro tubo para o segundo. Observe e anote. 

 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Investigando o cloreto com bromo 

Em um tubo de ensaio coloque 01 dedo virado de solução de cloreto de sódio. Coloque 

o tubo na estante. Pegue um segundo tubo e misture 01 dedo virado de brometo de 

potássio com 01 dedo virado de água sanitária e 01 dedo virado de ácido clorídrico. 

Transfira toda a solução do primeiro tubo para o segundo. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 12: ELETRÓLISE AQUOSA COM BROMETO DE POTÁSSIO 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER 02 BASTÕES 

DE GRAFITE DE LÁPIS DE ESCREVER. 

 

 

  

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 Fonte de carregador de celular, 02 bastões de grafite da espessura do grafite do 

lápis, 01 tubo em U, 01 suporte universal, garra com mufa e 01 béquer de 100 mL. 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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I.2. Reagentes e substâncias 

Solução aquosa de brometo de potássio 0,5 mol/L. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Transferira a solução aquosa de brometo de potássio para um béquer de 100 mL. Em 

seguida, transfira parte da solução do béquer para o tubo em U. Retorne com a sobra 

da solução aquosa de iodeto de potássio existente no béquer para o frasco de origem. 

Prenda o tubo em U na garra, conforme foto 24. 

 

Foto 24 

 

Com auxílio dos plugs jacarés fixe os grafites e coloque-os na solução de brometo de 

potássio contida no tubo em U. Ligue a fonte na energia por 20 minutos. Aguarde, 

observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas linhas 

deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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PRÁTICA 4 

Ligações Químicas e Forças 

Intermoleculares 
 

  

Um dia, você já se perguntou do que são feitas as “coisas”? Irei dar alguns 

exemplos para facilitar a minha pergunta. Quando se olha para um celular, um carro, 

um computador, uma parede, uma pessoa do que eles são feitos? Talvez você 

responda: não sei! Todavia, poderá responder: de átomos. Caso tenha respondido de 

átomos, parabéns! Entretanto, nunca nenhum homem viu o átomo. Todo conhecimento 

sobre átomos vem de observações de fenômenos químicos e físicos que levaram à 

construção racional de um modelo. Então vem uma pergunta fascinante! Se todas as 

“coisas” que vemos são feitas de átomos e nunca vimos os átomos como vemos as 

“coisas”? 

 Para explicar, de forma sucinta, essa pergunta tão fascinante é necessário que 

você acompanhe o meu desenvolvimento racional do conhecimento químico! O que 

acontece é que toda matéria é formada por átomos. A combinação ou ligação química 

entre os diferentes tipos de átomos dá origem a diferentes tipos de matéria. Para se 

formar uma molécula de açúcar é necessário a união de 6 átomos carbono, 12 átomos 

de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio dando origem a C6H12O6. Quando olhamos uma 

colher cheia de açúcar não estamos olhando apenas uma molécula, olhamos várias 

moléculas de açúcar que se mantém juntas por afinidades entre si. Entendeu? Se ainda 

há dúvidas, que tal procurar o seu professor para que juntos avancem rumo ao 

conhecimento dessa Ciência tão magnífica e intrigante, que é a Química! 
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PENSANDO 

a) Quais as fórmulas químicas da glicerina, do permanganato de potássio, iodo 

sólido, etanol e aguarrás (solvente)? 

b) O que acontece quando a glicerina e o permanganato são colados juntos? Como 

representar essa a transformação química? 

c) Quais são os tipos de ligações químicas existentes na glicerina e no 

permanganato de potássio? 

d) Quais são os tipos de interações químicas existentes na glicerina e no 

permanganato de potássio? 

e) Qual o tipo de ligação química presente na aguarrás? Ela é uma substância 

polar ou apolar? Que tipo de interação existe entre as moléculas de aguarrás? 

f) Qual o tipo de ligação química presente na água? Ela é uma substância polar ou 

apolar? Que tipo de interação existe entre as moléculas de água? 

g) Qual o tipo de ligação química presente no iodo? Ele é uma substância polar ou 

apolar? Que tipo de interação existe entre as moléculas de iodo? 

h) Quais as principais substâncias presentes na gema e na clara do ovo? Essas 

substâncias são polares ou apolares? Que tipos de interações existem? 

i) O que é desnaturação de uma proteína? 

j) Defina o que é a precipitação de uma proteína utilizando um solvente orgânico. 

k) O que acontece quando o ovo entre em contato com o álcool? Explique. 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 13: QUE MISTÉRIO É ESSE? 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER O VIDRO DE 

GLICERINA QUE SOBROU DA EXPERIÊNCIA 3. 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Vidro de relógio e espátula. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Algodão, glicerina e permanganato de potássio. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue uma ponta de espátula de permanganato de potássio e coloque no vidro de 

relógio. Coloque um pedaço de algodão sobre o permanganato de potássio. Pingue 5 

gotas de glicerina sobre um mesmo ponto do algodão.  Aguarde, observe e anote.  

 

III. Espaço para as anotações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 14: DE QUEM ELE MAIS GOSTA? 

ATENÇÃO PROFESSOR 

ABRA AS JANELAS DO LABORATÓRIO E LIGUE OS VENTILADORES. 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

03 tubos de ensaio e espátula. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Aguarrás (solvente) ou querosene, água e iodo.  

 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue 02 tubos de ensaio e coloque em um tubo 01 dedo virado de água e no outro 01 

dedo virado de aguarrás. Observe e anote. Coloque a água presente no tubo de ensaio 

no tubo com aguarrás. Agite, observe e anote. Coloque novamente 01 dedo virado de 

água no tubo que a contém. Pegue o terceiro tubo de ensaio e coloque 01 dedo virado 

de aguarrás. Com auxílio da espátula, pegue uma ponta de iodo e coloque no tubo com 

água. Agite, observe e anote. Novamente pegue uma ponta de iodo com auxílio da 

espátula e coloque no tubo com aguarrás. Agite, observe e anote. Adicione no tubo 

contendo a mistura água e aguarrás uma ponta de espátula de iodo. Agite, observe e 

anote. 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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III. Espaço para as anotações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 15: ESTÁ SERVIDO? 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER 01 OVO CRU. 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Béquer de 250 mL 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Etanol 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue o ovo, quebre sua casca, e coloque-o no béquer. Em seguida, adicione etanol 

até cobrir totalmente o ovo. Observe e anote. 

 

                                     

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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III. Espaço para as anotações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas linhas 

deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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Para Refletir 

 

 

“Se os teus projetos forem para um ano, semeia 

o grão. Se forem para dez anos, planta uma 

árvore. Se forem para cem anos, educa o povo”. 

Provérbio Chinês 

 

 

“Não podemos deixar que a flama do saber se 

converta na lama da ignorância”. 

Renato Nunes Bittencourt 

 

 

“Conhecimento é poder”. 

Francis Bacon 

 

 

 “O povo não deve temer seu Estado, o Estado 

deve temer seu povo”. 

Filme V de Vingança 

 

 

 “Nenhuma ordem opressora suportaria que os 

oprimidos todos passassem a dizer: Por quê?” 

Paulo Freire 

 

 

 “Como é feliz o homem que acha a 

sabedoria, o homem que obtém 

entendimento”. 

Provérbios 3:13 
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Apresentação 

 

 

Este manual de práticas trata-se de um material didático complementar para as 

aulas experimentais de Química nas três séries do Ensino Médio. Ele possui duas 

versões: a do professor e do aluno, formado por experimentos simples que buscam o 

despertar da autonomia científica do aluno para os conceitos químicos apresentados em 

sala de aula, auxiliando na formação de um cidadão crítico e investigativo em sua 

sociedade. Os experimentos são os mesmos para as duas versões e foram escolhidos de 

livros didáticos e experimentais do Ensino Médio ou de páginas da internet e sofreram 

algumas adaptações. As práticas estão baseadas nos princípios da Lei 9394/96, nas 

propostas do currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro de 2012 e no PCN + do 

Ensino Médio de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias de 2002. A 

organização das propostas didático-pedagógicas do Governo Estadual e Federal será 

apresentada na versão do professor. 

A atividade experimental foi adaptada para ser realizada em 80 minutos, contados 

a partir da entrada dos alunos no laboratório até o momento em que saem do mesmo. Ela 

está fundamentada no tripé PENSAR, AGIR e CONCLUIR. A função desse tripé é que o 

aluno realize no laboratório o AGIR e o CONCLUIR, ou seja, ele realizará as práticas e 

chegará às conclusões por si próprio. Para que esse objetivo seja alcançado, o aluno 

deverá fazer com antecedência o PENSAR, pois é ele juntamente com os conceitos 

teóricos de sala de aula que dará subsídios para a conclusão dos experimentos 

realizados. A função do professor e do estagiário no laboratório é observar e auxiliar nas 

práticas e não fornecer as respostas das mesmas. O aluno deverá escrever suas 

conclusões e entregar ao professor que irá lê-las e depois fazer um comentário geral das 

conclusões dos alunos em sala de aula, não deixando de comentar a que conclusões 

eles deveriam ter chegado. Toda a atividade realizada pelo aluno no laboratório 

contribuirá para a sua nota bimestral. 

Agradeço, especialmente, à equipe do Colégio Estadual Walter Orlandini, na 

pessoa de sua Diretora Geral, professora Maria Marly Pereira, pela oportunidade e apoio 

ao projeto. 

  

 Luciano Peres de Castro  

Colégio Estadual Walter Orlandini. 
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O CEWO e sua história 

 

 

O CEWO - Colégio Estadual Walter Orlandini – sempre esteve diante de 

propostas de elaboração e execução de um Projeto Pedagógico de uma escola calcada 

principalmente na tradição de execução de formas de ensino experimental, que sempre 

envolveram, de forma efetiva, os alunos e professores em projetos e oficinas onde ambos 

têm possibilidade de um aprendizado que vai além das salas de aula e se transforma em 

práticas pedagógicas, tudo isso sendo realizado dentro da escola, como centro 

organizador.  

  O CEWO possui potencial humano e material que pode viabilizar a realização de 

projetos utilizando a interdisciplinaridade e a contextualização, com uma participação 

mais ativa de seus professores e alunos. Ele sempre esteve à frente de muitas lutas por 

uma educação de qualidade. Apesar dos baixos salários e condições nem sempre 

favoráveis à Educação, o CEWO sempre desenvolveu uma forma efetiva de participação 

de toda comunidade escolar. 

Inaugurado no dia 15 de março de 1980 pelo ex-governador Chagas Freitas e pelo 

ex-Secretário de Educação Arnaldo Niskier, o prédio foi idealizado pelo arquiteto e 

engenheiro Luiz Paulo Conde, ex-Vice-Governador do Estado do Rio de janeiro. 

Inicialmente funcionou como um Centro Interescolar tendo como meta principal o 

Ensino Profissionalizante, dos quais, apenas um funciona até hoje, o de Técnico de 

Contabilidade, que foi criado em 1981.  

A partir do ano de 1984, passou a ser considerado como um Colégio Estadual, 

fazendo parte de um complexo interescolar formado por mais duas instituições de ensino: 

um Colégio Estadual de Ensino Fundamental e, na época, a Faculdade de Formação de 

Professores do Rio de Janeiro, antes pertencente à FAPERJ – Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e que atualmente integra a UERJ. 

Esta integração foi desfeita no governo de Leonel Brizola, que extinguiu o 

complexo, e hoje, o Colégio é uma escola que funciona com o Ensino Médio de Formação 

Geral, nos três turnos e o curso de Técnico de Contabilidade no 3º turno, conforme os 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Olhando o Colégio de fora, não se avalia a grandeza que temos em seu interior. 

Essa grandeza não se limita apenas à estrutura física e as suas infraestruturas, devemos 

destacar também o corpo docente, discente, técnico-administrativo e pedagógico. 
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O Colégio passou, ao longo dos anos, por várias reformas, a maioria destas, 

porém não finalizadas. A maior foi em 1998, durou dois anos e foi como que um divisor 

de águas para nossa instituição.  

Os laboratórios de Química, Biologia e Física já existiam, todavia, funcionavam 

precariamente. Eram vistos como laboratórios de Ciências e várias vezes pedimos à 

Secretaria de Educação que os reformassem. Com a reforma da Escola em 1998, veio a 

realização de um grande sonho, os laboratórios seriam também reformados. Alguns 

professores ficaram na época, à frente da reforma. Tiveram que acompanhar durante 

suas férias de janeiro, os arquitetos e engenheiros que ficaram responsáveis pela obra. 

Demorou muito tempo para que tudo estivesse de acordo com o que queríamos 

para os nossos alunos. No caso do laboratório de Química, tínhamos vários 

equipamentos, muita vidraria e reagentes, mas não era suficiente para que as aulas 

experimentais fossem ministradas.  

A partir de 2007, foram feitos dois projetos junto a UFF - Universidade Federal 

Fluminense, um no próprio ano de 2007 e outro em 2010 e financiados pela FAPERJ - 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que proporcionou a 

compra de outros equipamentos, vidrarias e reagentes que até então não tínhamos. 

 Esses projetos iniciaram-se com a professora Marlene Pinto de Freitas da Cunha, 

hoje ex-professora de Química do CEWO, no qual ministrou aulas durante 28 anos e que 

após ter feito um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências da UFF 

em 2005/2007, proporcionou uma aproximação entre a coordenadora desses Projetos, a 

professora Sônia Regina Alves Nogueira de Sá, do Departamento de Físico-Química do 

Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense e a equipe de diretores e 

professores do CEWO, gerando assim, a semente que motivou tais projetos e que 

concretizou o tal almejado sonho, de ter um laboratório invejado por todos, e até mesmo 

pela Universidade Federal Fluminense. 

 

 

Marlene Pinto de Freitas da Cunha 

Março de 2013 
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Normas de Segurança em Laboratório 

 

 

No desenho acima se observa uma bancada de laboratório com alimento. Tal 

descuido nunca deveria ser permitido, pois a bancada do laboratório poderá estar 

contaminada com reagentes químicos que contaminariam o seu alimento. Como a 

escola não espera que esse desenho se torne uma realidade serão apresentadas as 

normas de segurança do laboratório de Química do Colégio Estadual Walter Orlandini. 

Essas normas deverão ser seguidas, caso contrário, o estudante não realizará as 

atividades do laboratório. 

 

REGRAS DE SEGURANÇA PARA ENTRADA NO LABORATÓRIO 

1) Usar sempre óculos de segurança. 

2) Jamais trabalhe no laboratório usando lentes de contato! Por favor, retire-as! 

As lentes poderão absorver produtos químicos e causar lesões nos olhos. 
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3) Não use os cabelos soltos porque poderão pegar fogo em uma chama de gás. 

Amarre-os na forma de coque. 

4) Não use qualquer ornamento, tais como relógio, anéis e pulseiras porque 

poderão sofrer reações químicas com os reagentes. 

5) Usar sempre guarda pó (jaleco) fechado e de preferência na altura do joelho; 

6) Usar sapato fechado, nunca chinelos ou sandálias. 

7) Tenha sempre um par de luvas de borracha de multiuso. 

 

REGRA DE SEGURANÇA DENTRO DO LABORATÓRIO 

1) Guarde sua mochila embaixo da bancada. Jamais a deixe no chão ou em cima 

da bancada. 

2) Não fume, não coma e não beba no laboratório. 

3) Caminhe com atenção no laboratório e nunca corra. 

4) Não pipetar produto algum com a boca! Use pipetadores. 

 

REGRA DE SEGURANÇA NO MANUSEIO DOS REAGENTES 

1) Não leve as mãos aos seus olhos e à sua boca quando estiver manuseando 

produtos químicos. 

2) Nunca manuseie ou deixe frasco de produtos inflamáveis próximo a uma 

chama. 

3) Não deixe os frascos dos reagentes abertos. 

4) Não aqueça um recipiente fechado. 

5) Ao diluir um ácido concentrado, adicione sempre lentamente e sob agitação o 

ácido sobre a água, nunca o contrário. 

6) Nunca aqueça um tubo de ensaio com a extremidade aberta voltada para você 

ou para uma pessoa próxima a você. 

7) Quando for testar o odor de um produto químico não coloque o frasco sob o 

nariz. Desloque os vapores que se desprendem do frasco com as mãos. 

8) Qualquer acidente, por mais irrelevante que seja para você, deve ser 

comunicado ao professor. 

 

 
Caso queira saber mais consulte em: 

http://www2.iq.usp.br/cipa/manual/manualinteiro.pdf 
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PRÁTICA 1 

Funções inorgânicas  
 

 

 

No inverno é comum ficarmos resfriados e os médicos costumam receitar a 

vitamina C que auxilia na formação de células do sistema imunológico. Essa vitamina 

pode ser encontrada nos comprimidos efervescente vendidos na farmácia e em 

alimentos. Muitas pessoas acreditam que somente as frutas azedas como laranja, 

acerola e limão possuem vitamina C. Todavia, esse pensamento não é verdadeiro, 

pois a melancia não é azeda e possui vitamina C. O tomate e o pimentão são legumes 

e possuem essa vitamina. Já brócolis e a couve flor são verduras levemente amargas 

e também possuem vitamina C 

 Quando se fala na linguagem do cotidiano que um alimento é azedo ou 

amargo na verdade estamos falando de pH. A palavra azeda é cientificamente 

chamada de ácido enquanto que amarga é chamada de básica ou alcalina. Portanto, o 

pH é um recurso científico que mede o quanto ácido (azedo) ou básico (amargo, cica 

ou adstringente) é uma certa substância. 

 

PENSANDO 

a) Quais as fórmulas químicas do ácido clorídrico, hidróxido de sódio, vinagre, 

bicarbonato de sódio, gás carbônico, açúcar, sal de cozinha, enxofre? 

b) Para que serve um indicador de pH? 

c) Pesquise na internet as faixas de viragem e suas respectivas cores dos 

indicadores fenolftaleína, azul de bromotimol, vermelho de metila e azul de 

timol. 

d) Quais as substâncias que são expiradas em nossa respiração? 

e) O que acontece quando as substâncias expiradas em nossa respiração entram 

em contato com a água? 

f) O que é uma reação de neutralização? 

g) O que a fumaça do cigarro provoca no pH do sangue? 

h) Qual relação biológica e química existente no monóxido de carbono presente 

na fumaça do cigarro e a hemoglobina? 

i) Faça uma pesquisa de algumas substâncias presentes no cigarro como: 

benzeno, níquel, N-nitrosaminas, formaldeído, acroleína, acetaldeído, naftalina, 
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nicotina, monóxido de carbono, alcatrão, amônia, tolueno, cianeto, terebintina, 

xileno, arsênico, cádmio, fósforo P4/P6 e acetato de chumbo. 

j) Qual a diferença do pH do tabaco do cachimbo para o do cigarro? 

k) O que é a chuva ácida? 

l) Qual (is) é (são) a (s) substância (s) responsável (is) pela chuva ácida? Que 

função química essa (s) substância (s) pertence (m)? 

m) Cite alguns exemplos da ação da chuva ácida no nosso cotidiano. 

n) Que gás é produzido na reação de queima do enxofre? 

o) Qual a substância formada quando o gás formado na queima do enxofre entra 

em contado com a água? 

p) O que é o efeito estufa? 

q) Qual (is) a (s) substância (s) que provoca (m) o efeito estufa? Que função 

química essa (s) substância (s) pertence (m)? 

r) Cite alguns exemplos da ação do efeito estufa no nosso cotidiano. 

s) Quais são as principais radiações emitidas pelo Sol? 

t) O que é necessário para uma solução ser chamada de eletrolítica? 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 01: TESTANDO OS INDICADORES 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

9 tubos de ensaio, estante para tubo e caneta de CD. 

 

I.2. Reagentes 

Ácido clorídrico 0,5 mol/L, hidróxido de sódio 0,5 mol/L, vinagre, fenolftaleína 1% m/v, 

vermelho de metila 0,02% m/v, azul de bromotimol 0,1% m/v e azul de timol. 0,04% 

m/v. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Separe os 9 tubos de ensaio em 4, 4 e 1. Escreva a letra A nos 4 primeiros tubos e 

numere-os de 1 a 4.  Pegue mais 4 tubos e escreva a letra B numerando-o de 1 a 4. 

Para o último tubo escreva a letra C e coloque o número 4. Para os tubos 

representados pela letra A coloque 01 dedo virado de ácido clorídrico, conforme foto 1. 

Nos tubos representados pela letra B coloque 01 dedo virado de hidróxido de sódio. 

Finalmente para o tubo C coloque 01 dedo virado de vinagre. Organize os 9 tubos de 

ensaio na estante de tubo seguindo a sequência abaixo: 

 

  C4  

A2 B2 A4 B4 

A1 B1 A3 B3 

 

 Nos tubos A1 e B1 coloque 2 gotas de fenolftaleína em cada tubo e agite. 

Observe e anote. Nos tubos A2 e B2 coloque 2 gotas de azul de bromotimol em cada 

tubo e agite. Observe e anote.  Nos tubos A3 e B3 coloque 2 gotas de vermelho de 

metila em cada tubo e agite. Observe e anote. Nos tubos A4, B4 e C4 coloque 2 gotas 

de azul de timol em cada tubo e agite. Observe e anote.  

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 

 



211 
 

 

Foto 1 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 02: SOPRO MÁGICO 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER 01 GARRAFA PET DE 300 mL 

 

 

 

 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 garrafa PET de 300 mL, 01 tubo de ensaio e 01 canudo plástico. 

 

I.2. Reagentes 

Hidróxido de sódio 0,01 mol/L. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Em um tubo de ensaio adicione 01 dedo virado de hidróxido de sódio e em seguida 

transfira essa solução para a garrafa PET. Adicione 2 gotas de fenolftaleína e agite 

novamente a solução. Observe e anote. Com o canudo, assopre sucessivamente 

dentro da solução. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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EXPERIÊNCIA 03: PERIGO, NÃO FUME! 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER 01 GARRAFA PET DE 2 L 

 

        

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Fita adesiva (durex), garrafa PET de 2 L transparente com tampa, 01 cigarro, 13 cm de 

mangueira de 5/16” x 1 mm transparente, broca chata de 3/8, algodão, prego 17X27, 

fósforo ou isqueiro, tampa de refrigerante, 01 arruela de 3/8, 01 registro Zamac 

fêmea/fêmea, bico de latão de 1/8” NPT 3/8” BN, 01 tubo de silicone e 01 fita teflon 

(veda rosca). 

 

Foto 2 – Registro Zamac, bicos de latão, arruela e tampa de refrigerante 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Indicador de azul de bromotimol 0,1% m/v e água. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Para realizar esse experimento será necessário montar o simulador do sistema 

respiratório apresentado na foto 3. 

 

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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Foto 3 – Sistema respiratório artificial 

 

Montando o sistema respiratório artificial 

Pegue uma tampa de refrigerante e fure o seu centro com a broca de 3/8 chata, 

conforme a foto 4. 

 

Foto 4 – tampa furada no centro com broca de 3/8 

 

Passe fita teflon nos dois bicos de latão e encaixe um dos bicos por dentro da tampa 

de refrigerante, conforme as fotos 5 e 6. 

     

Foto 5        Foto 6 
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Pegue o tubo de silicone e passe o seu conteúdo por volta do bico de latão, pela parte 

externa da tampa de refrigerante, conforme a foto 7, e coloque a arruela conforme a 

foto 8. 

          

Foto 7                 Foto 8 

 

Com o alicate, pegue a parte do bico que está dentro da tampa de refrigerante, 

aproxime o registro da arruela e enrosque até ficar bem apertado, conforme a foto 9. 

 

Foto 9 

 

Pegue o outro bico de latão e enrosque no registro. Com a tesoura, corte a mangueira 

de 5/16” em dois pedaços com 8 cm e 5 cm. O pedaço menor coloque no bico que 

está dentro da tampa de refrigerante e o maior no outro bico, conforme a foto 10. 

 

Foto 10 
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Coloque a garrafa PET de 2 L sobre uma mesa em pé, e ,com auxílio da régua, meça 

a altura de 4 cm e marque o local. Fure a garrafa com auxílio de um prego, conforme a 

foto 11. 

 

 

Foto 11 

 

Testando o sistema respiratório artificial: 

Pegue o cigarro e com cuidado coloque-o na mangueira com tamanho de 8 cm. Caso 

seja necessário, fixe-o com a fita adesiva. Certifique-se que o registro encontra-se 

fechado. Na mangueira com tamanho de 5 cm, coloque um chumaço de algodão com 

auxílio da pinça. Pegue a garrafa pet de 2 L e tampe o orifício lateral com o dedo 

indicador da mão esquerda. Encha a garrafa com água, não permitindo que a água 

toque na borracha que está com o algodão e adicione cerca de 20 gotas de indicador 

de azul de bromotimol (até a água ficar com coloração levemente azul). Caso a 

coloração não fique azul peça auxílio ao seu professor. Coloque a palma da mão 

direita na boca da garrafa e agite para a homogeneização da água com o indicador. 

Retire a palma da mão e feche a garrafa com a tampa. Retire o dedo da mão esquerda 

que tampava o orifício lateral. Acenda o cigarro e abra o registro. Observe o cigarro, 

a garrafa e anote. Quando o cigarro acabar ou o nível de água estiver a uns 03 dedos 

acima do orifício lateral feche o registro. Agite a garrafa não permitindo que a água 

toque na mangueira com algodão. Observe a solução da garrafa, a cor do algodão 

e anote.   

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 04: SIMULANDO O EFEITO ESTUFA 

REALIZADO PELO PROFESSOR 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Espátula, 02 potes de vidro de 3,3 L, 01 béquer de 100 mL, suporte, 01 garrafa PET 

de 2 L com tampa, 01 registro Zamac fêmea/fêmea, 02 bicos de latão de 1/8” NPT 3/8” 

BN, 01 metro de mangueira de 5/16” x 1 mm transparente, 01 arruela de 3/8, 01 

espátula, furadeira, broca chata de 3/8, 01 fita teflon, lâmpada de infravermelho 

medicinal, caixa organizadora de 17 L, 02  termômetros, pinça e 4 tubos de ensaio. 

 

I.2. Reagentes 

Bicarbonato de sódio ou fermento químico e vinagre 

 

II. Procedimento Experimental 

Para realizar esse experimento será necessário montar o suporte do simulador do 

efeito estufa, conforme apresentado na foto 12. 

                                     

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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Foto 12 – Simulador de efeito estufa 

 

Montando o reator de gás carbônico 

Pegue a tampa de refrigerante preparada para o experimento Perigo, não fume. 

Retire as mangueiras e guarde-as. Coloque a mangueira de 1 m de 5/16”, conforme a 

foto 13.  

 

Foto 13 

  

Enrosque a tampa de refrigerante na garrafa PET de 2 L e guarde-a no suporte 

conforme a foto 14. 
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Foto 14 – Reator de gás carbônico preso no suporte 

 

Testando o reator de gás carbônico e realizando o efeito estufa 

Pegue com a espátula 6 pontas cheias de bicarbonato de sódio e coloque dentro da 

garrafa PET. A seguir, pegue os quatro tubos de ensaio e coloque vinagre um pouco 

acima da metade do tubo de ensaio. Segure a boca do tubo de ensaio com a pinça e 

coloque-o, cuidadosamente, dentro da garrafa PET conforme a figura 1. 

 

Figura 1 

Certifique-se que o registro de saída de ar preso na tampa da garrafa PET encontra-se 

fechado. Coloque água na bacia até a sua metade. Pegue os dois potes de vidro de 

3,3 L e encha um deles totalmente com água e o outro até a metade. Feche-os com 

suas tampas plásticas e coloque-os dentro da bacia. Retire as tampas plásticas. 

Adicione 150 mL de vinagre na garrafa PET e feche a garrafa. Observe e anote. Abra 

a torneira e coloque a mangueira, cuidadosamente, dentro do pote de vidro completo 

com água. Observe e anote. Preencha com gás até a metade do pote de vidro 
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permanecendo a outra metade com água. O ideal é que os dois potes tenham a 

mesma altura de água/gás. Fixe os termômetros em um pedaço de isopor e coloque-

os no pote. Ligue a lâmpada infravermelha e observe a temperatura do termômetro. 

Anote a temperatura do termômetro. Aguarde 5 minutos. Observe e anote a 

temperatura do termômetro. Repita o procedimento até as temperaturas dos 

termômetros ficarem constantes no decorrer do tempo. Observe e anote as 

temperaturas finais dos termômetros. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 05: QUE CHUVA É ESSA? 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 vidro de maionese ou azeitona, 01 colher de sopa, arame, 01 caixa pequena de 

massa epóxi (durepoxi ou outra similar), alicate, furadeira, broca de 1/8 para ferro, 

béquer de 100 mL. 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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I.2. Reagentes 

Enxofre comercial, solução hidróxido de sódio 0,01 mol/L e fenolftaleína 1% m/v. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Para realizar esse experimento será necessário montar o simulador de chuva ácida 

apresentado abaixo. 

 

Foto 15 – Simulador de chuva ácida 

 

Montando o simulador: 

Inicialmente será necessário um pote de azeitona ou maionese de tamanho grande e 

uma colher de sopa, conforme as fotos 16 e 17. 

      

          Foto 16                   Foto 17 

 

Fure a tampa do pote de azeitona ou maionese para que o cabo da colher 

passe pela tampa, conforme a foto 18. 
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Foto 18 

 

Em seguida, coloque a broca em um dos furos das extremidades, ligue a furadeira e 

passe a broca para cortar o metal da tampa de uma extremidade a outra, conforme a 

foto 19. 

 

Foto 19 

 

Pegue a colher e coloque o alicate entre a união da parte côncava com o cabo, 

conforme a foto 20. Amasse o cabo conforme a foto 21. 

            

Foto 20                   Foto 21 
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Fure o cabo da colher na extremidade e depois amasse-o com o alicate de forma que 

fique na mesma direção da parte côncava, conforme as fotos 22 e 23. Faça um furo na 

tampa exatamente onde está o furo do cabo da colher, conforme a foto 24. Faça um 

segundo furo na tampa ao lado do furo anterior, conforme a foto 25. 

            

Foto 22                    Foto 23 

 

            

Foto 24                    Foto 25 

 

Passe o arame pelos furos, dê voltas nele com o alicate até perceber que a colher está 

bem fixa, corte o arame e amasse-o, conforme as fotos 26, 27, 28 e 29. Faça um 

ajuste no cabo da colher, amassando-o se necessário, para que a colher fique dentro 

do pote sem tocar no vidro do mesmo. 
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Foto 26                    Foto 27 

 

            

Foto 28                    Foto 29 

 

Coloque a massa epóxi no arame na parte interna e externa da tampa, conforme as 

fotos 30 e 31. Aguarde a secagem da mesma por cerca de 3 h. 

 

            

Foto 30                    Foto 31 

 

Testando o simulador no laboratório: 

Coloque 50 mL de solução de hidróxido de sódio 0,01 mol/L em um béquer de 100 mL 

e transfira essa solução para o pote de maionese ou azeitona. Adicione duas gotas de 
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solução de fenolftaleína no pote e agite. Observe e anote. Pegue um pedaço de 

enxofre com a pinça e coloque-o na colher. Aqueça a colher na chama do bico de 

Bunsen até boa parte do enxofre fundir. Coloque a colher no simulador e feche a 

tampa do simulador com cuidado para que o enxofre não caia na solução de hidróxido 

de sódio. Aguarde alguns instantes. Observe e anote. Agite o simulador no sentido 

horário ou anti-horário. Observe e anote.  

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 06: CONDUZ OU NÃO? 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 pedaço de madeira do tipo rodapé no tamanho 2x6x15 (altura x largura x 

comprimento em centímetro), 01 bocal de luz, 01 parafuso para fixação do bocal na 

madeira, 2 canetas sem uso (ou hidrocor ou marcador pilot), 02 metros de fio paralelo 

                                     

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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2x0,75 mm2 flexível, 40 cm de fio rígido de 6 mm2, plug de tomada macho com 2 

pinos, sistema de fixação de fio trifixi de 1,0 a 2,5 mm2, 01 lâmpada de 60 W 

incandescente e massa epóxi (durepoxi ou outras) 

 

I.2. Reagentes 

Solução de ácido clorídrico 0,1 mol/L, hidróxido de sódio 0,1 mol/L, vinagre, açúcar, 

sal de cozinha, sabão em pó e solução surpresa. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Para realizar esse experimento será necessário montar o condutor de energia 

conforme apresentado abaixo. 

 

Foto 32 – Condutor teste 

 

Montando o condutor de energia 

Pegue o fio paralelo e em uma extremidade coloque o plug macho com dois pinos. Na 

outra extremidade divida o fio paralelo ao meio até o tamanho de 60 cm, conforme a 

foto 33. 
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  Foto 33 

 

Pegue um dos fios e corte-o conforme a foto 34. Descasque as extremidades dos fios 

e fixe-os no bocal conforme a foto 35. 

                   

Foto 34                                                                 Foto 35 

 

Fixe o bocal na madeira, com o cuidado para que o parafuso não fique tocando a 

superfície metálica do bocal, conforme a foto 36. 

Para construir o condutor foi usado um pedaço de madeira para rodapé com 14 

cm de comprimento, 6 cm de largura e 2 cm de altura. 

 

 

Foto 36 
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Fixe o fio na madeira com o fixador trifixi, conforme a foto 37. 

 

Como sugestão, consiga outras duplas para dividir o Trifixi porque cada cartela 

possui 20 conjuntos e você usará no máximo 4 conjuntos. 

            

Foto 37 

 

Solde os fios fixos no bocal no fio rígido de 6 mm2, conforme as fotos 38 e 39, ou 

marque um horário com seu professor e peça para que ele solde para você. 

            

Foto 38                    Foto 39 

 

Coloque massa epóxi na extremidade do corpo da caneta para fixação do fio rígido, 

conforme a foto 40. Aguarde a secagem do durepoxi por cerca de 3 h. 
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Foto 40 

 

Testando o condutor no laboratório: 

Ligue o condutor de corrente elétrica na tomada e não toque no fio rígido fixo na 

caneta. Coloque água no copo de cafezinho até quase completar o seu volume e em 

seguida teste a condutividade. Observe e anote. Pegue o segundo copo de cafezinho 

e coloque ácido clorídrico até que todo o fundo do copo esteja encoberto e em seguida 

teste a condutividade. Observe e anote. Limpe os terminais de cobre no copo com 

água e seque-os em um pedaço de papel higiênico. Pegue o terceiro copo e adicione 

uma ponta de espátula de açúcar e teste a condutividade. Observe e anote. Adicione 

01 dedo virado de água e teste novamente a condutividade. Observe e anote. Limpe 

os terminais de cobre no copo com água e seque-os em um pedaço de papel 

higiênico. Pegue o quarto copo e adicione 01 dedo de vinagre e teste a condutividade. 

Observe e anote. Limpe os terminais de cobre no copo com água e seque-os em um 

pedaço de papel higiênico. Pegue o quinto copo e adicione uma ponta de espátula de 

sal de cozinha e teste a condutividade. Observe e anote. Adicione 01 dedo virado de 

água e teste novamente a condutividade. Limpe os terminais de cobre no copo com 

água e seque-os em um pedaço de papel higiênico. Pegue o sexto copo e adicione 01 

dedo virado da solução surpresa dada pelo professor e teste a condutividade. 

Observe e anote. Pegue o sétimo copo e adicione uma ponta de espátula de sabão 

em pó e teste a condutividade. Observe e anote. Adicione 01 dedo virado de água e 

teste novamente a condutividade. Observe e anote. 
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 



231 
 

PRÁTICA 2 

Reações inorgânicas e o 

comportamento dos gases 
 

 

Quando vamos ao supermercado ou a uma feira nos deparamos com diversos 

tipos de alimentos. Compramos esses alimentos e ao chegarmos em casa os 

colocamos em lugares que possam preserva-lo, como por exemplo, a geladeira. O 

interessante, é que nos preocupamos apenas com o consumo e conservação desse 

alimento. Todavia, sabemos que a cada ano a população mundial tende a crescer e a 

produção dos alimentos torna-se cada vez maior. Surge então a seguinte pergunta: 

Como produzir e conservar esses alimentos em grande escala? 

Sabe-se que as plantas precisam de água (H2O), gás carbônico (CO2) e gás 

oxigênio (O2) para a sua sobrevivência. Além dessas substâncias, ela também precisa 

de nitrogênio, fósforo e potássio para o seu desenvolvimento, substâncias conhecidas 

como NPK, por causa do símbolo químico correspondente a cada substância. O NPK 

é chamado de limitante, pois a ausência de uma dessas substâncias não permite o 

bom crescimento da planta. Existem solos que são pobres em NPK, sendo necessário 

o conhecimento de técnicas para a produção do NPK biodisponível para que a planta 

o absorva, como os adubos e fertilizantes. Todavia, além da técnica de produção de 

NPK outras técnicas são necessárias para evitar o impacto ambiental como o 

esgotamento do solo e poluição da água doce. Para o conhecimento dessas técnicas 

é imprescindível que se tenha o conhecimento de reações químicas. Conclui-se então 

que as reações químicas fazem parte do nosso cotidiano na conservação do alimento, 

nas técnicas de produção de NPK, no impacto ambiental, dentre outras multiplicidades 

de procedimentos. 

 

PENSANDO 

a) Para que serve a tabela de solubilidade de sais e bases em reações químicas? 

b) Como é possível saber que uma reação encontra-se neutralizada quando os 

reagentes são incolores e geram produtos incolores? 

c) Complete as reações apresentando suas fórmulas químicas e o seu 

balanceamento: 

Ferro + sulfato de cobre II  

 

Carbonato de cálcio + ácido etanoico  
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Bicarbonato de sódio + ácido etanoico  

 

Nitrato de prata + cloreto de sódio  

 

Cloreto férrico + hidróxido de sódio  

 

Magnésio + ácido clorídrico  

 

Ácido clorídrico + hidróxido de sódio  

 

Sulfato de cobre II + hidróxido de sódio  

 

Sulfato de alumínio + hidróxido de sódio  

 

Cloreto de amônio + hidróxido de sódio  

 

Zinco + ácido clorídrico  

 

Permanganato de potássio + ácido clorídrico + peróxido de hidrogênio  

 

Permanganato de potássio + peróxido de hidrogênio  

 

d) Quais são as condições para realizar um experimento baseado na lei de 

Boyle? 

e) Quais são as condições para realizar um experimento baseado na lei de 

Charles? 

f) Quais são as condições para realizar um experimento baseado na lei de Gay-

Lussac? 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________ 
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 07: VERIFICANDO AS REAÇÕES 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

06 tubos de ensaio para o grupo A, 06 tubos de ensaio para o grupo B, estante para 

tubo, palha/lã de aço (tipo bombril, assolan etc.),  casca de ovo, lata de refrigerante, 

limão, luva e óculos de segurança. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Sulfato de cobre II 0,5 mol/L, ácido etanoico (vinagre), ácido sulfúrico 0,5 mol/L, nitrato 

de prata 0,05 mol/L, cloreto de sódio 0,5 mol/L, cloreto de ferro III (0,5 mol/L), 

hidróxido de sódio 0,5 mol/L, bicarbonato de sódio, zinco, ferro, magnésio, ácido 

clorídrico 0,5 mol/L, sulfato de alumínio 0,5 mol/L, iodeto de potássio 0,5 mol/L, cloreto 

de amônio 1 mol/L, permanganato de potássio e peróxido de hidrogênio (água 

oxigenada 10% v/v). 

 

II. Procedimento Experimental: 

Inicialmente organize as duplas em dois grupos, chamados de grupo A e B, conforme 

quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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A dupla do grupo A1 trabalhará com a dupla do grupo B1, do A2 com B2, do A3 

com B3, do A4 com B4 e do A5 com B5. Os experimentos do grupo A deverão ser 

realizados primeiro e serão observados pelo grupo B. Em seguida, os experimentos do 

grupo B serão observados pelo grupo A. As conclusões deverão ser compartilhadas 

de acordo com a organização dos grupos. 

 

GRUPO A 

Experimento 1: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de sulfato de cobre. 

Faça uma bolinha pequena de lã de aço e adicione-a no tubo. Feche a boca do tubo 

com o dedo polegar e agite o tubo. Observe e anote. 

Experimento 2: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de cloreto férrico e um 

dedo virado de hidróxido de sódio. Não agite o tubo! Observe e anote. 

Experimento 3: Em um tubo de ensaio adicione alumínio metálico e um dedo virado de 

ácido clorídrico. Agite o tubo. Observe e anote. 

Experimento 4: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de hidróxido de sódio 

e uma gota de fenolftaleína. Observe e anote. Em seguida, adicione um dedo virado 

de ácido clorídrico e agite o tubo. Observe e anote. 

Experimento 5: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de hidróxido de sódio 

e um dedo virado de sulfato de alumínio. Não agite o tubo. Observe e anote. 

Experimento 6: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de permanganato de 

potássio, um dedo virado de ácido clorídrico e um dedo virado de água oxigenada. 

Agite o tubo. Observe e anote. 

 

GRUPO B 

Experimento 1: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de vinagre e alguns 

pedaços de casca de ovo. Agite o tubo. Observe e anote. 

Experimento 2: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de nitrato de prata e 

um dedo virado de cloreto de sódio. Agite o tubo. Observe e anote. 

Experimento 3: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de vinagre e uma 

ponta cheia de bicarbonato de sódio. Agite o tubo. Observe e anote. 

Experimento 4: Em um tubo de ensaio adicione um pedaço de zinco metálico e um 

dedo virado de ácido clorídrico. Agite o tubo. Observe e anote. 

Experimento 5: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de cloreto de amônio e 

um dedo virado de hidróxido de sódio. Agite o tubo. Com a mão, ventile a boca do tubo 

de ensaio com o intuito de sentir o odor que sai do tubo. Observe e anote. 
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Experimento 6: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de permanganato de 

potássio e um dedo virado de água oxigenada. Agite o tubo e aguarde. Observe e 

anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 08: BOLINHA MÁGICA 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Seringa plástica descartável de 60 mL para alimentação, alicate, bexiga de gás e epóxi 

(tipo durepoxi). 

                                     

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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Foto 41 – Seringa de alimentação de 60 mL com a tampa 

 

 

Foto 42 – Seringa de alimentação de 60 mL sem a tampa 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Não tem. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Reconhecendo a seringa: 

Para realizar o experimento é importante ter o conhecimento básico das principais 

partes de uma seringa, conforme apresentado na figura 2. 

 

Figura 2: Reconhecimentos das principais partes da seringa 

 

Pegue a seringa de alimentação de 60 mL e retire a tampa do bico e o seu êmbolo. 

Encha uma bexiga de gás não ultrapassando o diâmetro da seringa. Feche a bexiga 

para que o gás não escape. Coloque a bexiga dentro da seringa, o êmbolo e a tampa 

do bico, conforme figura 3. 
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Figura 3: Seringa com bola de gás, êmbolo, bico e cheia de ar 

 

 Segure a tampa da seringa e pressione o êmbolo até que a bexiga de ar esteja entre 

a borracha da seringa e o bico. Observe e anote. Deixe de pressionar o êmbolo. 

Observe e anote. Retire a tampa e pressione novamente o êmbolo até que a bexiga 

esteja entre a borracha da seringa e o bico e coloque a tampa, conforme figura 4. 

 

 

Figura 4: Seringa com bola de gás, êmbolo, bico e com pouco ar 

 

Segure a tampa e puxe o êmbolo como se quisesse retirá-lo da seringa. Observe e 

anote. Deixe de puxar o êmbolo. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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EXPERIÊNCIA 09: O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM A ÁGUA? 

 

        

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Seringa plástica descartável de 60 mL da prática anterior e béquer de 50 mL. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Água. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Coloque 30 mL de água no béquer de 50 mL. Pegue a seringa, retire a sua tampa e 

puxe cerca de um dedo virado de água. Pressione o êmbolo com a seringa virada para 

a cima, conforme figura 5, com objetivo de retirar todo o ar existente. 

 

Figura 5: Seringa à esquerda com ar e água e à direita apenas com água 

 

Coloque a tampa da seringa e puxe o êmbolo da seringa como se quisesse retirá-lo. 

Observe e anote. 

 

 

 

 

 

 

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 10: SOBE OU DESCE? 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER 01 GARRAFA PET DE 300 mL 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 garrafa PET de 500 mL, 01 béquer de 500 mL, 01 bacia, 01 bola de aniversário, 

bico de Bunsen, fósforo ou isqueiro, tripé com tela de amianto e gelo. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Água. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue uma bacia e coloque água com bastante gelo. Em seguida, pegue um béquer 

de 500 mL com água até a metade e coloque-o sobre a tela de amianto localizada em 

                                     

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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cima do tripé. Pegue o bico de Bunsen e coloque-o embaixo da tela de amianto, abra o 

gás e risque o fósforo. Quando a água alcançar a temperatura de vaporização, pegue 

a garrafa PET e fixe uma bola de aniversário na boca da garrafa. Coloque o fundo da 

garrafa na água fervendo. Observe e anote. Retire a garrafa da água fervendo e 

coloque-a na bacia com água e gelo. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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PRÁTICA 3 

 Quantificando a matéria e o uso de 

uma nova linguagem 
 

 

A quantificação é algo muito utilizado em nossa vida apesar de não 

percebemos o quanto quantificamos. Quem nunca fez perguntas como essas: 

Quantos anos você tem? Você está grávida de quantos meses? Quantos quilos de 

carne é preciso para o churrasco? Qual o preço da passagem? Você tirou quanto em 

Química? Quantos pães você comeu? Quanto está o jogo? Que dia é hoje? Falta 

quanto para começar o ano novo? 

Em Química, também quantificamos! As unidades de medidas para 

quantificação da matéria mais usadas são mol, massa em grama, volume em litro, 

moléculas e átomos. Quando se trata de uma solução usa-se a quantificação chamada 

de concentração comum, concentração molar, a porcentagem massa/massa, a 

porcentagem massa/volume e partes por milhão (ppm). 

Quando comparamos a quantificação usada em Química e a usada no 

cotidiano percebemos que a massa em grama e o volume em litro são unidades de 

medidas comuns entre ambos. As demais medidas de quantificação em Química 

parecem meio “estranhas”, por falta de costume, e por isso torna-se um “pesadelo” 

para muitas pessoas. Para que esse problema seja solucionado é necessário uma 

interação com essas novas unidades de medida através das práticas de laboratório, 

exercícios de Química e leitura de textos que envolvam o conhecimento químico. Em 

resumo é necessário uma certa dose de determinação para o aprendizado de uma 

nova linguagem. 
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PENSANDO 

a) Quais as fórmulas químicas do etanol, da gasolina, do vinagre, do bicarbonato 

de sódio, da vitamina C e do iodo? 

b) Qual a densidade em grama por mililitro (g/mL) do etanol, da gasolina e da 

água? 

c) Classifique as misturas água + etanol, água + gasolina e etanol + gasolina em 

homogênea ou heterogênea? 

d) Qual é a fórmula estrutural plana e molecular do etanol, da gasolina e da água? 

e) Quais são as forças de interação existentes nas misturas água + etanol e 

etanol + gasolina? Qual dessas forças é a mais “forte”? 

f) O que é a ANP? 

g) Como funciona a ANP? 

h) Quais são as áreas de atuação da ANP? 

i) Qual é a percentual de álcool permitido na gasolina para o ano de 2013? 

j) O que é uma gasolina adulterada? 

k) Como posso realizar um experimento para saber se a gasolina está adulterada 

com etanol? 

l) Represente quimicamente a reação balanceada da adição do vinagre ao 

bicarbonato de sódio? 

m) Se na reação de bicarbonato de sódio impuro e vinagre foi coletada 2 g de gás, 

qual é a massa do bicarbonato de sódio presente? 

n) Para que servem as Leis Ponderais de Lavoisier e Proust? 

o) Qual é a função da vitamina C no organismo humano? 

p) Qual a quantidade de vitamina C que um indivíduo necessita diariamente? 

Supondo que o indivíduo seja fumante, quanto de vitamina C ele precisa? 

q) Busque na internet uma comparação entre os benefícios da acerola e laranja. 

r) O que significa solução de iodo 2%? 

s) O que significa ANVISA? 

t) Segundo a ANVISA, qual o volume em mililitro (mL) que corresponde a 20 

gotas? 

u) Represente quimicamente a reação balanceada entre vitamina C e I2. 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 11: ESTÁ ADULTERADA? 

 

        

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Proveta de 50 mL, pisete com água e béquer de 100 mL. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Gasolina de procedência desconhecida fornecida pelo professor. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue a amostra desconhecida fornecida pelo professor ou estagiário e transfira para 

o béquer de 50 mL. Coloque 40 mL de gasolina na proveta com cuidado observando 

sempre o menisco do líquido. Adicione água com a pisete, observando sempre o 

menisco do líquido, até 50 mL. Tampe a proveta com a rolha de borracha e agite a 

mistura água-gasolina. Deixe o sistema em repouso. Observe, anote e responda. 

a) Qual o volume de gasolina obtido após a adição de água? 

b) Qual o volume de etanol existente na gasolina? Calcule utilizando a fórmula abaixo: 

Vetanol = Vgasolina inicial – Vgasolina após adição de água 

c) Calcule o teor de etanol e gasolina utilizando a seguinte regra de três: 

volume inicial da gasolina ---------------------- 100% 

volume gasolina após adição de água --------------------- x 

d) A gasolina testada encontra-se adulterada? Se a resposta for sim, de quanto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 12: QUANTO TEM DE BICARBONATO DE SÓDIO? 

 

 

 

I. Material necessário 

02 tubos de ensaio, 01 garrafa PET de 600 mL com tampa, pinça e balança. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Amostra de procedência desconhecida de bicarbonato de sódio e vinagre. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue a amostra desconhecida contendo bicarbonato de sódio e coloque dentro da 

garrafa PET. A seguir, coloque 4 dedos virados de vinagre em um tubo de ensaio. 

Segure a boca do tubo de ensaio com a pinça e coloque-o, cuidadosamente, dentro 

da garrafa PET conforme a figura 6. Repita o mesmo procedimento com o segundo 

tubo. Feche bem a garrafa PET com a tampa e meça a sua massa na balança. Anote 

                                     

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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a massa. Vire a garrafa até que todo o vinagre presente no tubo de ensaio seja 

derramado e entre em contato com amostra desconhecida contendo bicarbonato de 

sódio, conforme figura 7. Observe e anote. Passado certo intervalo de tempo retire a 

garrafa PET da balança e abra a tampa da garrafa. Observe e anote. Feche a garrafa 

PET novamente com a tampa e meça a massa na balança. Anote a massa. 

      

Figura 6     Figura 7 

 

a) Qual foi o gás obtido na reação? 

b) Calcule a quantidade de gás obtido em mols, moléculas e volume na CNTP. 

c) Calcule a quantidade de bicarbonato de sódio, em gramas, presente no comprimido 

efervescente. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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EXPERIÊNCIA 13: À PROCURA DA VITAMINA C 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER A TINTURA DE IODO 2% 

EM CONTA-GOTAS E O LIMÃO OU LARANJA. 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Proveta de 50 mL, 02 copos de vidro (do tipo geleia de mocotó, de milho ou ervilha), 

bastão de vidro, leiteira, bico de Bunsen e uma garrafa PET de 600 mL. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Tintura de iodo 2% m/v comercial, farinha de trigo, limão e laranja. 

 

II. Procedimento Experimental: 

ATENÇÃO: TRAZER PRONTO DE CASA 

Em uma panela coloque 200 mL (um copo de geleia de mocotó) de água filtrada. 

Aqueça a água testando o aquecimento com o dedo até chegar ao ponto que o dedo 

não consiga ficar mais de 3 segundos na água. Nesse ponto a temperatura é de 

aproximadamente 500C. Apague o fogo e coloque uma colher de chá cheia de farinha 

de trigo na água aquecida. Agite a mistura até que alcance a temperatura ambiente. 

Guarde a mistura em uma garrafa PET limpa de 600 mL. 

 

ATENÇÃO: FAZER NO LABORATÓRIO 

Meça com a proveta 20 mL da mistura (farinha de trigo + água) no copo de vidro. 

Pingue 01 gota de solução de iodo no copo. Observe e anote. Mexa o líquido com 

auxílio de bastão de vidro. Observe e anote. Pegue outro copo e adicione 10 mL de 

suco de laranja ou limão medido na proveta. Pingue 01 gota de solução de iodo no 

copo. Observe e anote. Mexa o líquido com auxílio do bastão de vidro. Observe e 

anote. Pingue novamente 01 gota de solução de iodo. Observe e anote. Mexa o 

líquido com auxílio de bastão de vidro. Observe e anote. Repita o procedimento até 

que apareça uma coloração azul intensa que não desapareça com o tempo. 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Qual é a quantidade de vitamina C presente na fruta que você escolheu? 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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PRÁTICA 4 

 Estudando o Calor e a Cinética das 

Reações Químicas 
 

 

Quando refletimos sobre o domínio do fogo e uma promoção de supermercado 

estamos refletindo na verdade nos fenômenos químicos. Parece até exagero, mas não 

é! Vejamos. 

O domínio do fogo representou um grande passo na sobrevivência do homem. 

O fogo com o seu calor traz conforto para adaptação a alterações climáticas, 

segurança, desenvolvimento de técnicas para a fabricação de instrumentos, 

valorização da vida em grupo o que proporcionou o desenvolvimento da comunicação 

e da linguagem, no cozimento dos alimentos e sua conservação. Jamais estaríamos 

no nível de desenvolvimento que nos encontramos se não houvesse o domínio do 

fogo! Dominar o fogo na verdade significa dominar a reação de combustão e toda 

reação de combustão representa um processo exotérmico. 

Quando vemos uma promoção no supermercado é bom ficarmos atentos em 

alguns detalhes. Geralmente olhamos apenas o prazo de validade o que não garante a 

qualidade de conservação do produto que esteja sendo comprado. Se o alimento 

estiver em latas de conserva observe se a mesma não se encontra amassada. Se for 

um alimento que precisa ser refrigerado observe o estado dos refrigeradores e alguns 

detalhes como excesso de água sobre os alimentos ou debaixo do refrigerador e se a 

carne está devidamente congelada. Alguns supermercados, principalmente os que não 

pertencem a uma grande rede, costumam desligar os refrigeradores à noite para 

economizar energia e essa ação de má fé poderá ser observada através do excesso 

de água no refrigerador. Se o alimento é salgado como a carne seca e o bacalhau, 

observe a cor da carne e se a mesma se encontra com excesso de sal por toda a sua 

extensão. Finalmente se for leite, observe se a caixa não se encontra estufada. 

Quando nos preocupamos nos detalhes para conservar o alimento, na verdade 

estamos pensando na cinética química de decomposição do mesmo. 
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PENSANDO 

a) Quais as fórmulas químicas da parafina, do cloreto de amônio, do hidróxido de 

sódio, do permanganato de potássio, do ácido sulfúrico, do etanol, do peróxido 

de hidrogênio, do iodeto de potássio, do iodato de potássio e do bissulfito de 

sódio? 

b) Defina energia, calor, temperatura e combustão. 

c) Defina temperatura de fusão, temperatura de ebulição (vaporização), ponto de 

fulgor e ponto de ignição. 

d) O que é um processo endotérmico e exotérmico? 

e) Como representar graficamente um processo endotérmico e exotérmico? 

f) Quais são as temperaturas de fusão, temperatura de ebulição, ponto de fulgor 

e ponto de ignição da parafina? 

g) Represente quimicamente a reação balanceada de combustão da parafina. 

h) É possível haver troca de calor nas interações químicas água+NH4Cl e 

água+NaOH? Justifique sua resposta. 

i) Quais são as temperaturas de fusão, temperatura de ebulição, ponto de fulgor 

e ponto de ignição do etanol? 

j) O que é energia de ativação? 

k) Represente quimicamente a reação balanceada de combustão do etanol. 

l) Qual é o nome da água oxigenada pela IUPAC? 

m) Qual é a reação de decomposição da água oxigenada? 

n) Como é possível acelerar a reação de decomposição da água oxigenada? 

o) O que é uma reação de Landolt? Para que ela serve? 

p) Represente quimicamente as etapas reacionais da reação de Landolt? 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 14: LANÇA CHAMAS 

ATENÇÃO: O EXPERIMENTO SERÁ REALIZADO PELO PROFESSOR 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Bacia plástica, gelo, tubo de ensaio com aproximadamente 15 cm, pregador e faca. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Parafina (vela). 

 

II. Procedimento Experimental: 

CUIDADO! NÃO DIRECIONE JAMAIS O TUBO 

DE ENSAIO PARA O SEU CORPO OU PARA ALGUÉM! 

Pegue um pedaço de vela e corte em lascas não permitindo que haja barbante na 

vela. Pegue a bacia de plástico e adicione água e gelo. Coloque um dedo virado de 

vela em escamas no tubo de ensaio seco. Fixe o tubo de ensaio no pregador e leve-o 

ao fogo. Observe e anote. Quando a vela estiver com aparência amarelada e saindo 

fumaça pela boca do tubo leve o tubo de ensaio para água. Observe e anote. 

 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 15: COMO FICOU O TUBO? 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Espátula, pisete com água e 02 tubos de ensaio. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Cloreto de amônio e hidróxido de sódio. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Em um tubo de ensaio coloque 01 dedo mínimo virado de água e dissolva uma ponta 

de espátula de cloreto de amônio. Coloque a mão na parte do tubo que contém a 

solução. Observe e anote. Repita o mesmo procedimento do cloreto de amônio com 

hidróxido de sódio. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 16: VARINHA MÁGICA 

ATENÇÃO: CUIDADO COMO OS REAGENTES E O EXPERIMENTO! 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Algodão, bastão de vidro, vidro de relógio, placa de Petri, espátula e pipeta. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Permanganato de potássio, ácido sulfúrico concentrado e etanol. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Coloque uma ponta de espátula de permanganato de potássio no vidro de relógio. 

Enquanto um aluno da dupla se dirige ao professor ou estagiário para que ele pingue 4 

gotas de ácido sulfúrico concentrado no permanganato de potássio, o outro pega um 

pedaço de algodão e molha-o em etanol colocando-o na placa de Petri. Guarde o vidro 

de etanol em local seguro! Pingado o ácido sulfúrico, leve o vidro de relógio, com 

cuidado, para sua bancada e misture o ácido sulfúrico e o permanganato de potássio 

com o bastão de vidro.  Observe e anote. Pegue a ponta do bastão de vidro com a 

mistura de permanganato de potássio e ácido sulfúrico e leve-a para o algodão 

umedecido em etanol. Observe e anote. 

 

 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 

 



262 
 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 17: PASTA DE DENTE PARA ELEFANTE 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER A ANILINA DE COR A GOSTO. 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Proveta de 50 mL, espátula e bacia plástica. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Peróxido de hidrogênio 30% v/v, iodeto de potássio, detergente de lava-louças e 

anilina. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Em uma proveta de 50 mL, adicione 5 mL de detergente, 15 mL de peróxido de 

hidrogênio e 20 gotas de anilina. Agite a proveta para homogeneizar a mistura. 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Observe e anote. Coloque a proveta dentro da bacia plástica. Pegue uma ponta cheia 

de espátula de iodeto de potássio e coloque dentro da proveta. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 18: RELÓGIO DE IODO 

ATENÇÃO: A TURMA DEVERÁ TRAZER UM PACOTE DE COPO 

DESCARTÁVEL TRANSPARENTE E 01 CANETA DE ESCREVER EM CD. 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Copo descartável, 2 provetas de 50 mL, pisete com água e caneta de escrever em CD. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Soluções A e B. 

Solução A = iodato de potássio 2 g/L 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Solução B = bissulfito de sódio 0,40 g/L, amido solúvel 2 g/L e 10 mL de solução de 

ácido sulfúrico 3 mol/L. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Inicialmente deverá unir 7 pessoas para realização da prática. Separe duas pessoas 

sendo uma responsável pela preparação da solução A e a outra pela solução B 

conforme as tabelas abaixo. Para preparar as soluções use a proveta de 50 mL e a 

pisete observando sempre o menisco. Escreva no copo a numeração de cada solução 

preparada. 

 

Tabela para preparar a solução A em mL 

Solução 

A 

A1 

50 

A2 

48 

A3 

45 

A4 

42 

A5 

39 

A6 

36 

A7 

34 

A8 

32 

A9 

29 

A10 

27 

H2O 0 2 5 8 11 14 16 18 21 23 

 

Tabela para preparar a solução B em mL 

Solução 

B 

B1 

50 

B2 

48 

B3 

45 

B4 

42 

B5 

39 

B6 

36 

B7 

34 

B8 

32 

B9 

29 

B10 

27 

H2O 0 2 5 8 11 14 16 18 21 23 

 

Conforme as soluções A e B forem preparadas, elas deverão ser entregues para cada 

aluno que será responsável pelas soluções. Preparadas todas as soluções A e B é 

chegada a hora do trabalho em equipe! Deixe as soluções A na bancada e pegue as 

soluções B. Joguem todas ao mesmo tempo, as soluções B na A, sendo que a solução 

B1 será jogada na A1, a B2 na A2 e assim sucessivamente. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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Para Refletir 

 

 

“Se os teus projetos forem para um ano, semeia 

o grão. Se forem para dez anos, planta uma 

árvore. Se forem para cem anos, educa o povo”. 

Provérbio Chinês 

 

 

“Não podemos deixar que a flama do saber se 

converta na lama da ignorância”. 

Renato Nunes Bittencourt 

 

 

“Conhecimento é poder”. 

Francis Bacon 

 

 

 “O povo não deve temer seu Estado, o Estado 

deve temer seu povo”. 

Filme V de Vingança 

 

 

 “Nenhuma ordem opressora suportaria que os 

oprimidos todos passassem a dizer: Por quê?” 

Paulo Freire 

 

 

 “Como é feliz o homem que acha a 

sabedoria, o homem que obtém 

entendimento”. 

Provérbios 3:13 
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Apresentação 

 

 

Este manual de práticas trata-se de um material didático complementar para as 

aulas experimentais de Química nas três séries do Ensino Médio. Ele possui duas 

versões: a do professor e do aluno, formado por experimentos simples que buscam o 

despertar da autonomia científica do aluno para os conceitos químicos apresentados em 

sala de aula, auxiliando na formação de um cidadão crítico e investigativo em sua 

sociedade. Os experimentos são os mesmos para as duas versões e foram escolhidos de 

livros didáticos e experimentais do Ensino Médio ou de páginas da internet e sofreram 

algumas adaptações. As práticas estão baseadas nos princípios da Lei 9394/96, nas 

propostas do currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro de 2012 e no PCN + do 

Ensino Médio de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias de 2002. A 

organização das propostas didático-pedagógicas do Governo Estadual e Federal será 

apresentada na versão do professor. 

A atividade experimental foi adaptada para ser realizada em 80 minutos, contados 

a partir da entrada dos alunos no laboratório até o momento em que saem do mesmo. Ela 

está fundamentada no tripé PENSAR, AGIR e CONCLUIR. A função desse tripé é que o 

aluno realize no laboratório o AGIR e o CONCLUIR, ou seja, ele realizará as práticas e 

chegará às conclusões por si próprio. Para que esse objetivo seja alcançado, o aluno 

deverá fazer com antecedência o PENSAR, pois é ele juntamente com os conceitos 

teóricos de sala de aula que dará subsídios para a conclusão dos experimentos 

realizados. A função do professor e do estagiário no laboratório é observar e auxiliar nas 

práticas e não fornecer as respostas das mesmas. O aluno deverá escrever suas 

conclusões e entregar ao professor que irá lê-las e depois fazer um comentário geral das 

conclusões dos alunos em sala de aula, não deixando de comentar a que conclusões 

eles deveriam ter chegado. Toda a atividade realizada pelo aluno no laboratório 

contribuirá para a sua nota bimestral. 

Agradeço, especialmente, à equipe do Colégio Estadual Walter Orlandini, na 

pessoa de sua Diretora Geral, professora Maria Marly Pereira, pela oportunidade e apoio 

ao projeto. 

  

 Luciano Peres de Castro  

Colégio Estadual Walter Orlandini. 
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O CEWO e sua história 

 

 

O CEWO - Colégio Estadual Walter Orlandini – sempre esteve diante de 

propostas de elaboração e execução de um Projeto Pedagógico de uma escola calcada 

principalmente na tradição de execução de formas de ensino experimental, que sempre 

envolveram, de forma efetiva, os alunos e professores em projetos e oficinas onde ambos 

têm possibilidade de um aprendizado que vai além das salas de aula e se transforma em 

práticas pedagógicas, tudo isso sendo realizado dentro da escola, como centro 

organizador.  

  O CEWO possui potencial humano e material que pode viabilizar a realização de 

projetos utilizando a interdisciplinaridade e a contextualização, com uma participação 

mais ativa de seus professores e alunos. Ele sempre esteve à frente de muitas lutas por 

uma educação de qualidade. Apesar dos baixos salários e condições nem sempre 

favoráveis à Educação, o CEWO sempre desenvolveu uma forma efetiva de participação 

de toda comunidade escolar. 

Inaugurado no dia 15 de março de 1980 pelo ex-governador Chagas Freitas e pelo 

ex-Secretário de Educação Arnaldo Niskier, o prédio foi idealizado pelo arquiteto e 

engenheiro Luiz Paulo Conde, ex-Vice-Governador do Estado do Rio de janeiro. 

Inicialmente funcionou como um Centro Interescolar tendo como meta principal o 

Ensino Profissionalizante, dos quais, apenas um funciona até hoje, o de Técnico de 

Contabilidade, que foi criado em 1981.  

A partir do ano de 1984, passou a ser considerado como um Colégio Estadual, 

fazendo parte de um complexo interescolar formado por mais duas instituições de ensino: 

um Colégio Estadual de Ensino Fundamental e, na época, a Faculdade de Formação de 

Professores do Rio de Janeiro, antes pertencente à FAPERJ – Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e que atualmente integra a UERJ. 

Esta integração foi desfeita no governo de Leonel Brizola, que extinguiu o 

complexo, e hoje, o Colégio é uma escola que funciona com o Ensino Médio de Formação 

Geral, nos três turnos e o curso de Técnico de Contabilidade no 3º turno, conforme os 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Olhando o Colégio de fora, não se avalia a grandeza que temos em seu interior. 

Essa grandeza não se limita apenas à estrutura física e as suas infraestruturas, devemos 

destacar também o corpo docente, discente, técnico-administrativo e pedagógico. 
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O Colégio passou, ao longo dos anos, por várias reformas, a maioria destas, 

porém não finalizadas. A maior foi em 1998, durou dois anos e foi como que um divisor 

de águas para nossa instituição.  

Os laboratórios de Química, Biologia e Física já existiam, todavia, funcionavam 

precariamente. Eram vistos como laboratórios de Ciências e várias vezes pedimos à 

Secretaria de Educação que os reformassem. Com a reforma da Escola em 1998, veio a 

realização de um grande sonho, os laboratórios seriam também reformados. Alguns 

professores ficaram na época, à frente da reforma. Tiveram que acompanhar durante 

suas férias de janeiro, os arquitetos e engenheiros que ficaram responsáveis pela obra. 

Demorou muito tempo para que tudo estivesse de acordo com o que queríamos 

para os nossos alunos. No caso do laboratório de Química, tínhamos vários 

equipamentos, muita vidraria e reagentes, mas não era suficiente para que as aulas 

experimentais fossem ministradas.  

A partir de 2007, foram feitos dois projetos junto a UFF - Universidade Federal 

Fluminense, um no próprio ano de 2007 e outro em 2010 e financiados pela FAPERJ - 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que proporcionou a 

compra de outros equipamentos, vidrarias e reagentes que até então não tínhamos. 

 Esses projetos iniciaram-se com a professora Marlene Pinto de Freitas da Cunha, 

hoje ex-professora de Química do CEWO, no qual ministrou aulas durante 28 anos e que 

após ter feito um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências da UFF 

em 2005/2007, proporcionou uma aproximação entre a coordenadora desses Projetos, a 

professora Sônia Regina Alves Nogueira de Sá, do Departamento de Físico-Química do 

Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense e a equipe de diretores e 

professores do CEWO, gerando assim, a semente que motivou tais projetos e que 

concretizou o tal almejado sonho, de ter um laboratório invejado por todos, e até mesmo 

pela Universidade Federal Fluminense. 

 

 

Marlene Pinto de Freitas da Cunha 

Março de 2013 
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Normas de Segurança em Laboratório 

 

 

No desenho acima se observa uma bancada de laboratório com alimento. Tal 

descuido nunca deveria ser permitido, pois a bancada do laboratório poderá estar 

contaminada com reagentes químicos que contaminariam o seu alimento. Como a 

escola não espera que esse desenho se torne uma realidade serão apresentadas as 

normas de segurança do laboratório de Química do Colégio Estadual Walter Orlandini. 

Essas normas deverão ser seguidas, caso contrário, o estudante não realizará as 

atividades do laboratório. 

 

REGRAS DE SEGURANÇA PARA ENTRADA NO LABORATÓRIO 

1) Usar sempre óculos de segurança. 

2) Jamais trabalhe no laboratório usando lentes de contato! Por favor, retire-as! 

As lentes poderão absorver produtos químicos e causar lesões nos olhos. 
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3) Não use os cabelos soltos porque poderão pegar fogo em uma chama de gás. 

Amarre-os na forma de coque. 

4) Não use qualquer ornamento, tais como relógio, anéis e pulseiras porque 

poderão sofrer reações químicas com os reagentes. 

5) Usar sempre guarda pó (jaleco) fechado e de preferência na altura do joelho; 

6) Usar sapato fechado, nunca chinelos ou sandálias. 

7) Tenha sempre um par de luvas de borracha de multiuso. 

 

REGRA DE SEGURANÇA DENTRO DO LABORATÓRIO 

1) Guarde sua mochila embaixo da bancada. Jamais a deixe no chão ou em cima 

da bancada. 

2) Não fume, não coma e não beba no laboratório. 

3) Caminhe com atenção no laboratório e nunca corra. 

4) Não pipetar produto algum com a boca! Use pipetadores. 

 

REGRA DE SEGURANÇA NO MANUSEIO DOS REAGENTES 

1) Não leve as mãos aos seus olhos e à sua boca quando estiver manuseando 

produtos químicos. 

2) Nunca manuseie ou deixe frasco de produtos inflamáveis próximo a uma 

chama. 

3) Não deixe os frascos dos reagentes abertos. 

4) Não aqueça um recipiente fechado. 

5) Ao diluir um ácido concentrado, adicione sempre lentamente e sob agitação o 

ácido sobre a água, nunca o contrário. 

6) Nunca aqueça um tubo de ensaio com a extremidade aberta voltada para você 

ou para uma pessoa próxima a você. 

7) Quando for testar o odor de um produto químico não coloque o frasco sob o 

nariz. Desloque os vapores que se desprendem do frasco com as mãos. 

8) Qualquer acidente, por mais irrelevante que seja para você, deve ser 

comunicado ao professor. 

 

 
Caso queira saber mais consulte em: 

http://www2.iq.usp.br/cipa/manual/manualinteiro.pdf 
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PRÁTICA 1 

Verificando o Equilíbrio Químico e o 

Princípio de Le Chatelier 

 

 Nosso organismo é um maravilhoso laboratório, onde várias reações ocorrem 

ao mesmo tempo em busca de um equilíbrio químico. Todavia, o modo de vida de uma 

pessoa pode provocar um desequilíbrio químico no funcionamento do organismo, 

ocasionando sérias consequências. 

O uso do cigarro provoca vários desequilíbrios ao perfeito funcionamento do 

organismo humano. No aparelho respiratório, 90% dos cânceres são em decorrência 

ao tabagismo. No aparelho circulatório, a angina de peito, o enfarte do miocárdio, a 

hipertensão arterial e o acidente vascular cerebral são algumas das doenças mais 

frequentes relacionadas ao uso do tabaco. No aparelho urinário pode provocar câncer 

da bexiga. Também provoca alteração na coagulação sanguínea e aumento do 

hematócrito (“sangue grosso”). Na área otorrinolaringológica, 65% dos cânceres da 

boca são devidos ao tabaco, bem como a diminuição do olfato e tendência para 

rouquidão e a manchas nos dentes. Na mulher, aumenta o risco de câncer do cólon do 

útero e em combinação com a pílula contraceptiva, aumenta o risco de trombose 

venosa. No recém-nascido, o tabagismo da mãe aumenta o risco de malformações, 

parto prematuro e síndrome da morte súbita. O Polônio é uma substância radioativa 

que está presente no cigarro. Se uma pessoa fuma 30 cigarros/dia durante 1 ano é 

como se ela estivesse sido exposta ao equivalente a 300 RX de tórax. 
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PENSANDO 

a) Qual á fórmula do ácido clorídrico, do hidróxido de sódio e do bicarbonato de 

sódio? 

b) Qual(is) a(s) substância(s) responsável(eis) para que o repolho roxo seja um 

indicador de pH? 

c) Pesquise as faixas de viragem com suas respectivas cores para o repolho 

roxo. 

d) Pesquise se existem outros alimentos que podem ser utilizados como indicador 

de pH. 

e) O que é uma reação química reversível e irreversível? 

f) Quais são os três fatores que poderão alterar o equilíbrio químico segundo Le 

Chatelier? 

g) Qual a principal substância presente na maisena (amido de milho)? 

h) Descreva quimicamente o que acontece quando a maisena entra em contato 

com o iodo? 

i) Dê a reação de equilíbrio do gás carbônico em água. 

j) Dê a reação entre bicarbonato de sódio e vinagre. 

k) O que é o efeito do íon comum? Como ele age? 

l) Qual a faixa de viragem de pH para os indicadores fenolftaleína, azul de 

bromotimol e vermelho de metila? 

m) Qual é a reação de equilíbrio de hidróxido de amônio em água? 

n) Qual a reação de equilíbrio do bicarbonato de sódio em água? 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

_____________________________________________________________________
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 01: O REPOLHO ROXO É DEMAIS! 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER UMA CANETA DE CD, 

01 GARRAFA PET DE 300 mL DE REFRIGERANTE DE LIMÃO E 01 OVO 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

11 tubos de ensaio, estante para tubos, caneta de CD, sabão em pó, álcool 

combustível (etanol), vinagre, sabonete, refrigerante de limão, ovo, urina, panela, 

espátula e garrafa PET de 2 L. 

 

I.2. Reagentes 

Hidróxido de sódio 0,5 mol/L, ácido clorídrico 0,5 mol/L, bicarbonato de sódio, e 

solução de repolho roxo. 

 

II. Procedimento Experimental: 

ATENÇÃO: TRAZER PRONTO DE CASA 

Retire cerca de 10 folhas de repolho roxo, corte-as em pedaços e coloque-as em uma 

panela com 1,5 L de água. Quando a água ferver aguarde cerca de 5 minutos e 

desligue o fogo. Espere a água entrar em temperatura ambiente e transfira somente a 

água de repolho roxo para a garrafa PET de 2 L. Guarde a garrafa na geladeira. 

 

ATENÇÃO: FAZER NO LABORATÓRIO 

Pegue um tubo de ensaio e marque com caneta de CD a altura de dois dedos virados, 

adicione solução de repolho roxo até a marca. Esse tubo será chamado de RR 

(Repolho Roxo) e deverá ser usado na prática somente para esse fim. Pegue o 

segundo tubo de ensaio e com o auxílio da espátula coloque uma pitada de sabão em 

pó. Dissolva o sabão em pó adicionando dois dedos virados de água. Transfira a 

solução de RR para o tubo com solução de sabão em pó. Agite, observe e anote.  

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Pegue o terceiro tubo de ensaio e coloque dois dedos virados de etanol. Transfira a 

solução de RR para o tubo com álcool. Agite, observe e anote. Pegue o quarto tubo 

de ensaio e coloque dois dedos virados de vinagre. Transfira a solução de RR para o 

tubo com vinagre. Agite, observe e anote. Pegue o quinto tubo de ensaio e com o 

auxílio da espátula coloque uma pitada de sabonete raspado. Dissolva o sabonete 

adicionando dois dedos virados de água. Transfira a solução de RR para o tubo com 

solução de sabonete. Agite, observe e anote.  Pegue o sexto tubo de ensaio e 

coloque dois dedos virados de refrigerante. Transfira a solução de RR para o tubo com 

refrigerante. Agite, observe e anote. Pegue o sétimo tubo de ensaio e coloque dois 

dedos virados de solução de hidróxido de sódio. Transfira a solução de RR para o tubo 

com solução de hidróxido de sódio. Agite, observe e anote. Pegue o oitavo tubo de 

ensaio e coloque uma pitada de bicarbonato de sódio. Dissolva o bicarbonato de sódio 

adicionando dois dedos virados de água. Transfira a solução de RR para o tubo com 

solução de bicarbonato de sódio. Agite, observe e anote. Pegue o nono tubo de 

ensaio e coloque dois dedos virados de clara de ovo. Transfira a solução de RR para o 

tubo com clara de ovo. Agite, observe e anote. Pegue o décimo tubo de ensaio e 

coloque dois dedos virados de urina. Transfira a solução de RR para o tubo com urina. 

Agite, observe e anote. Pegue o décimo primeiro tubo de ensaio e coloque dois 

dedos virados de ácido clorídrico. Transfira a solução de RR para o tubo com ácido 

clorídrico. Agite, observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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EXPERIÊNCIA 02: A MAISENA É MÁGICA? 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER A TINTURA 

DE IODO 2% EM CONTA-GOTAS. 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 béquer de 200 mL, 01 béquer de 100 mL, 01 tubo de ensaio, pregador para tubo de 

ensaio, espátula, tripé, tela de amianto e bico de Bunsen, fósforo ou isqueiro e 

maisena (amido de milho). 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Tintura de iodo 2% m/v comercial. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue um béquer de 200 mL e adicione água. Coloque esse béquer sobre a tela de 

amianto que se encontra acima do tripé. Coloque o bico de Bunsen entre o tripé e 

acenda o gás. Pegue uma vasilha e encha com água e gelo. 

Com auxílio da espátula, pegue uma ponta de espátula (uma pitada mínima) de 

maisena e coloque dentro do tubo de ensaio fixo no pregador. Adicione 3 dedos 

virados de água, agite o tubo e coloque-o no béquer com água em aquecimento até a 

completa dissolução da maisena. Resfrie o tubo no recipiente com água e gelo. 

Adicione 01 gota de tintura de iodo dentro do tubo e agite. Observe e anote. Aqueça o 

tubo de ensaio no béquer com água em aquecimento. Observe e anote. Resfrie o 

tubo de ensaio no recipiente com água e gelo. Observe e anote. Aqueça o tubo de 

ensaio no béquer com água em aquecimento. 

 

 

 

 

 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 03: O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM O BICARBONATO DE SÓDIO? 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER 01 GARRAFA PET DE 600 mL 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 Espátula, 01 béquer de 100 mL, 02 tubos de ensaio, 01 garrafa PET de 600 mL, 01 

bastão de vidro, 01 pinça, broca de 3/8 chata, 1 metro de mangueira de 5/16” x 1 mm,  

01 arruela de 3/8, 01 registro Zamac fêmea/fêmea, bico de latão de 1/8” NPT 3/8” BN, 

01 tubo de silicone (ou veda juntas) e 01 fita teflon (veda rosca). 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Foto 1 – Registro Zamac, bicos de latão, arruela e tampa de refrigerante 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Bicarbonato de sódio, fenolftaleína 1 % m/v, fermento químico e vinagre. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Para realizar esse experimento será necessário montar o sistema reacional 

representado pela figura 01. 

 

Figura 01 

 

Montando o regulador de saída de gás: 

Pegue uma tampa de refrigerante e fure o seu centro com a broca de 3/8 chata, 

conforme a foto 2. Caso a borracha que fica na parte interna da tampa seja 

retirada durante a furação, descarte a tampa e fure outra. 
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Foto 2 – tampa furada no centro com broca de 3/8 

 

Passe fita teflon nos dois bicos de latão e encaixe um dos bicos por dentro da tampa 

de refrigerante, conforme as fotos 3 e 4. 

     

Foto 3        Foto 4 

 

Pegue o tubo de silicone e passe-o por volta do bico de latão pela parte externa da 

tampa de refrigerante, conforme a foto 5, e coloque a arruela conforme a foto 6. 

          

Foto 5                 Foto 6 

 

Com o alicate, pegue a parte do bico que está dentro da tampa de refrigerante, 

aproxime o registro da arruela e enrosque até ficar bem apertado, conforme a foto 7. 
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Foto 7 

 

Pegue o outro bico de latão e enrosque no registro. Coloque a mangueira nesse bico 

conforme a foto 8. 

 

Foto 8 

 

 Testando o reator de gás carbônico no laboratório: 

Pegue com a espátula 6 pontas cheias de fermento químico, coloque dentro da 

garrafa PET e certifique se o registro de saída de ar preso na tampa da garrafa PET 

esteja fechado. Coloque a mangueira de 01 metro no bico sem tampa preso ao 

registro. Certifique-se que o registro esteja fechado. Pegue 02 tubos de ensaio e 

coloque 05 dedos virados de vinagre em cada tubo e coloque-os, cuidadosamente, 

dentro da garrafa PET. Pegue o béquer de 100 mL e adicione 30 mL de água. 

Adicione 01 ponta de espátula mínima de bicarbonato de sódio no béquer e agite com 

o bastão de vidro até a completa dissolução. Adicione ao béquer 01 gota de 

fenolftaleína e agite novamente com bastão de vidro. Observe e anote. Coloque a 

mangueira no béquer, vire a garrafa PET para que o vinagre que está no tubo de 

ensaio entre em contato com o bicarbonato, conforme figura 02. Observe a garrafa e 

anote.  Abra o registro. Observe o béquer de 100 mL e anote. 
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Figura 02 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 04: O PODER ESTÁ NAS MÃOS? 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER 01 GARRAFA 

PET DE 600 mL DE ÁGUA COM GÁS 

 

     

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

02 Seringas plásticas descartáveis de 60 mL para alimentação, alicate, 01 prego 

17x27, 01 béquer de 100 mL e 01 bastão de vidro. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Água com gás e indicador vermelho de metila 0,02 % m/v. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Para que o experimento seja realizado será necessário fazer algumas adaptações na 

seringa de 60 mL 

 

Reconhecendo e adaptando a seringa: 

Para realizar o experimento é importante ter o conhecimento básico das principais 

partes de uma seringa para adaptá-la ao nosso experimento, conforme apresentada 

na figura 03. 

 

Figura 03: Reconhecimentos das principais partes da seringa 

 

Pegue a seringa, retire a tampa do bico e puxe o êmbolo até que a ponta da borracha 

alcance o valor de 60 mL, conforme foto 11. 

 

Foto 11 

 Pegue o prego com alicate e aqueça a sua ponta em um bico de gás. Quando a ponta 

do prego estiver com a cor vermelha, fure o êmbolo conforme fotos 12 e 13. 
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Foto 12 

 

Foto 13 

 

Coloque 30 mL de água com gás no béquer de 100 mL e adicione 3 gotas de 

vermelho de metila. Misture as soluções com o bastão de vidro. Retire 10 mL dessa 

solução com a seringa sem furo no êmbolo e os outros 10 mL com a seringa com furo 

no êmbolo. Pressione o êmbolo com a seringa virada pra cima, conforme figura 04, 

com objetivo de retirar todo o ar existente. Não se preocupe com o gás que sai da 

água com gás. 

 

Figura 04 

Coloque o protetor do bico nas duas seringas. Pegue a seringa com furo no êmbolo e 

movimente o êmbolo como se quisesse retirá-lo até a altura do furo. Coloque o prego 

no furo do êmbolo. Agite por 20 segundos. Observe e anote. Retire o prego do 

embolo, vire o bico da seringa pra cima e retire o protetor. Pressione o êmbolo com a 

seringa virada pra cima para retirar todo o ar existente. Coloque o protetor no bico e 

movimente o êmbolo como se quisesse retirá-lo até a altura do furo. Coloque o prego 
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no furo do êmbolo. Aguarde uns 20 segundos. Observe e anote. Repita esse último 

procedimento algumas vezes não se esquecendo de observar e anotar. Por fim, 

compare as duas seringas. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 05: PARA ONDE FOI À COR? 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 tubo de ensaio, estante para tubos e espátula. 

 

I.2. Reagentes 

Solução de hidróxido de amônio 0,1 mol/L, fenolftaleína 1 % m/v e cloreto de amônio. 

 

 

 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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II. Procedimento Experimental: 

Pegue um tubo de ensaio e adicione 01 dedo virado de solução de hidróxido de 

amônio. Pingue duas gotas de fenolftaleína no tubo e agite. Observe e anote.  Com 

auxílio da espátula pegue uma pitada de cloreto de amônio e adicione ao tubo de 

ensaio. Agite até a completa dissolução do cloreto de amônio. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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PRÁTICA 2 

As reações de oxirredução na 

 pilha e na eletrólise 

 

O uso dos telefones celulares a cada dia torna-os mais populares e 

consequentemente nos torna mais dependentes deles. É difícil imaginarmos que haja 

alguém com idade superior a 13 anos, que seja do nosso convívio e que não tenha um 

celular. Através do celular tiramos fotos, enviamos mensagens escritas e de vídeo, 

acessamos e-mails e salas de bate papo; usamos como agenda, despertador, relógio, 

calculadora e em situações de emergência. Realmente ele tem grandes benefícios e 

não sabemos mais viver sem ele. 

Para que possamos usar o celular é fundamental que ele tenha uma boa 

bateria e um carregador. A bateria do celular nada mais é que uma pilha que ao sofrer 

o processo de oxirredução espontânea, transforma a energia química em energia 

elétrica. Já o carregador funciona como um dispositivo eletrolítico, ou seja, transforma 

a energia elétrica em energia química, provocando uma reação de oxirredução não 

espontânea na pilha e consequentemente “restaurando” as substâncias químicas 

presentes na pilha. 
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PENSANDO 

a) Qual a fórmula do iodeto de potássio e do nitrato de zinco? 

b) Explique para que serve a Tabela de Potencial de Redução? 

c) Coloque os metais Cu, Zn, Au, Fe, Al, Mg e Ag em ordem crescente de 

reatividade. Justifique sua resposta através da Tabela de Potencial. 

d) Represente a possível reação entre Cu, Zn, Al e Mg em ácido clorídrico? Faça 

o balanceamento. 

e) Defina catodo e anodo na pilha e na eletrólise? 

f) Qual a reação global de uma pilha Cu2+/Cu e Zn2+/Zn? 

g) Quem seria o catodo e o anodo na pilha Cu2+/Cu e Zn2+/Zn? 

h) Quem sofreria a oxidação e a redução na pilha Cu2+/Cu e Zn2+/Zn? 

i) Qual seria a ddp na pilha Cu2+/Cu e Zn2+/Zn? 

j) Qual a reação global de uma pilha Cu2+/Cu e Al3+/Al? 

k) Quem seria o catodo e o anodo na pilha Cu2+/Cu e Al3+/Al?  

l) Quem sofreria a oxidação e a redução na pilha Cu2+/Cu e Al3+/Al? 

m) Qual seria a ddp na pilha Cu2+/Cu e Al3+/Al? 

n) O que acontece com a ddp e a amperagem quando ligamos uma pilha em série 

ou em paralelo? 

o) Qual a faixa de viragem do pH para o indicador fenolftaleína? 

p) Qual a reação global de uma eletrólise aquosa de KI? 

q) Qual a reação global de uma eletrólise aquosa de Zn(NO3)2? 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 6: REATIVIDADE DOS METAIS 

 

     

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

03 tubos de ensaio e estante para tubos. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Solução de ácido clorídrico 0,5 mol/L, alumínio, cobre e magnésio. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue 03 tubos de ensaio, numere-os e coloque-os na estante de tubo. O tubo 01 

será para o alumínio, o tubo 02 para o cobre e o tubo 03 para o magnésio. Adicione, 

CUIDADOSAMENTE, 01 dedo virado de ácido clorídrico em cada tubo de ensaio. 

Coloque um pouco de cada metal nos seus respectivos tubos de ensaio. Aguarde, 

observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 7: PILHA DE REFRIGERANTE 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER 01 GARRAFA 

DE COCA-COLA DE 600 mL 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

03 garrafas PET de 600 ml, 03 barras finas de alumínio medindo entre 7 a 10 cm de 

comprimento, 03 fios rígidos de cobre ou prego de cobre medindo entre 7 a 10 cm, 02 

fios para conexão verdes ou amarelos com garras jacarés nas pontas, 03 rolhas de 

cortiça, 03 elásticos para dinheiro, 01 multímetro, 01 régua, Bombril, béquer de 200 

mL e 01 garrafa PET de Coca-Cola de  600 mL. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Peças metálicas. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue as garrafas PET de 600 mL e meça a altura de 10 cm a partir do seu fundo e 

corte as garrafas com o objetivo de fazer 03 copos, conforme foto 14 e 15. 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Foto 14                                                                        Foto 15 

 

Passe o Bombril nas peças metálicas de cobre e alumínio como se estivesse fazendo 

um polimento. Com auxílio do elástico, faça a união das peças metálicas de alumínio e 

cobre com uma rolha de cortiça entre as mesmas, evitando seu contato, conforme foto 

16. 

 

Foto 16 

 

Após a montagem das peças metálicas com a rolha de cortiça, coloque-as dentro das 

garrafas cortadas e acrescente cerca de 150 ml de Coca-Cola. Faça a ligação dos 

terminais conforme esquema 01. 

 

 

Figura 05: Esquema 01 
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Pegue a chave do multímetro e vire para a esquerda na posição de 20 V corrente 

contínua. Coloque os terminais de jacaré que saem do multímetro da seguinte forma: 

Vermelho – conecte a peça metálica de cobre; 

Preto – conecte a peça metálica de alumínio. 

Observe a voltagem no multímetro e anote. 

Faça a ligação dos terminais conforme esquema 02. 

 

 

Figura 06: Esquema 02 

 

Coloque os terminais de jacaré que saem do multímetro e dos fracos de refrigerante, 

da seguinte forma: 

 Vermelho – conecte a peça metálica de cobre do frasco 2; 

 Preto – conecte a peça metálica de alumínio do frasco 1; 

 Verde ou amarelo – conecte entre as peças metálicas de cobre do frasco 1 e 

de alumínio do frasco 2. 

Observe a voltagem no multímetro e anote. 
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Faça a ligação dos terminais conforme esquema 03. 

 

Figura 07: Esquema 03 

 

Coloque os terminais de jacaré que saem do multímetro e dos fracos de refrigerante, 

da seguinte forma: 

Vermelho – conecte a peça metálica de cobre do frasco 3; 

Preto – conecte a peça metálica de alumínio do frasco 1; 

Verde ou amarelo – conecte entre as peças metálicas de cobre do frasco 1 e de 

alumínio do frasco 2 e depois de cobre do frasco 2 e de alumínio do frasco 3. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 8: PILHA DE LIMÃO ou DE BATATA 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER 02 LIMÕES OU 01 BATATA 

 

     

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 barra fina de zinco medindo entre 7 a 10 cm de comprimento ou 01 prego novo 

17x27 e 01 fio rígido de cobre medindo entre 7 a 10 cm de comprimento ou 01 prego 

novo de cobre 17x27, 01 fio para conexão amarelo ou verde com garras jacarés nas 

pontas, 01 multímetro, 02 limões e 01 batata grande, faca com ponta e Bombril. 

  

I.2. Reagentes e substâncias 

Peças metálicas. 

 

II. Procedimento Experimental: 

ESCOLHA PELA PILHA DE LIMÃO 

Pegue dois limões e amasse-os contra a bancada até que fiquem macios. Faça dois 

furos em todos os limões com a faca e monte as ligações dos terminais conforme 

esquema 04. 

                                      

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Figura 08: Esquema 4 

 

Pegue a chave do multímetro e vire para a esquerda na posição de 20 V, corrente 

contínua. Coloque os terminais de jacaré que saem do multímetro da seguinte forma: 

Vermelho – conecte a peça metálica de cobre; 

Preto – conecte a peça metálica de zinco; 

Verde ou amarelo – conecte entre as peças metálicas de cobre do limão a esquerda e 

de zinco a direita. 

Observe a voltagem no multímetro e anote. 

 

ESCOLHA PELA PILHA DE BATATA 

Pegue a batata e divida ao meio com a faca. Faça as ligações dos terminais conforme 

esquema 05. 
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Figura 09: Esquema 05 

 

Pegue a chave do multímetro e vire para a esquerda na posição de 20 V, corrente 

contínua. Coloque os terminais de jacaré que saem do multímetro da seguinte forma: 

Vermelho – conecte a peça metálica de cobre; 

Preto – conecte a peça metálica de zinco; 

Verde ou amarelo – conecte entre as peças metálicas de cobre da batata à esquerda e 

de zinco a direita. 

Observe a voltagem no multímetro e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 9: ELETRÓLISE AQUOSA COM IODETO DE POTÁSSIO 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER 02 BASTÕES 

DE GRAFITE DA MESMA ESPESSURA DE UM LÁPIS 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 Fonte de energia, 02 bastões de grafite da espessura do grafite do lápis, 01 tubo 

em U, 01 suporte universal, garra com mufa e 01 béquer de 100 mL. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Solução aquosa de iodeto de potássio 0,5 mol/L e fenolftaleína 1 % m/v. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Transfira a solução aquosa de iodeto de potássio para um béquer de 100 mL. Em 

seguida, transfira parte da solução do béquer para o tubo em U. Retorne com a sobra 

da solução aquosa de iodeto de potássio existente no béquer para o frasco de origem. 

Prenda o tubo em U na garra, conforme foto 17. 

  

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Foto 17 

 

Com auxílio dos plugs jacarés fixe os grafites e coloque-os na solução de iodeto de 

potássio contida no tubo em U. Ligue a fonte na energia. Aguarde, observe e anote. 

Passado 10 minutos, adicione uma gota de fenolftaleína no orifício do tubo em U onde 

está o catodo. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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EXPERIÊNCIA 10: ELETRÓLISE AQUOSA COM NITRATO DE ZINCO 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER 02 BASTÕES 

DE GRAFITE DA MESMA ESPESSURA DE UM LÁPIS 

 

     

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 Fonte de energia, 02 bastões de grafite da espessura do grafite do lápis, 01 tubo 

em U, 01 suporte universal, garra com mufa e 01 béquer de 100 mL. 

I.2. Reagentes e substâncias 

Solução aquosa de nitrato de zinco 0,5 mol/L e fenolftaleína 

 

II. Procedimento Experimental: 

Transfira a solução aquosa de nitrato de zinco para um béquer de 100 mL. Em 

seguida, transfira parte da solução do béquer para o tubo em U. Retorne com a sobra 

da solução aquosa de nitrato de zinco existente no béquer para o frasco de origem. 

Prenda o tubo em U na garra, conforme foto 17. 

 

 

Foto 17 

 

                                      

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Com auxílio dos plugs jacarés fixe os grafites e coloque-os na solução aquosa de 

nitrato de zinco contida no tubo em U. Ligue a fonte na energia. Aguarde, observe e 

anote. Passado uns 7 minutos, adicione uma gota de fenolftaleína no orifício do tubo 

em U que está o anodo. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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PRÁTICA 3 

Química Orgânica e seus            

Grupos Funcionais 

 

Quando nos deparamos com frases ou perguntas simples como: Você tem 

remédio pra dor de cabeça? Você tem remédio pra cólica? Faltou luz, pega a vela! O 

gás sempre acaba na pior hora! Coloca mais açúcar. Tem pão? Não percebemos que 

por trás dessas frases tão simples existe um mundo de conhecimento de Química 

Orgânica. 

Para dor de cabeça usam-se, geralmente, remédios como aspirina e tylenol. O 

princípio ativo da Aspirina é o ácido acetilsalicílico (AAS) e do Tylenol é o paracetamol. 

 

Ácido acetilsalicílico   Paracetamol 

  

Para cólica usam-se, geralmente, Buscopan e Atroveram. O princípio ativo do 

Buscopan é o butilbrometo de escopolamina e do Atroveram são o cloridrato de 

papaverina, ácido acetilsalicílico e extrato de folhas de Atropa Belladona que são ricos 

em atropina. 

 

Butilbrometo de escopolamina    Papaverina 

 

O

OH

O

O

HO NH

O

O

O
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N
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O
N

O

O

O

O
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Atropina 

 

A vela e o gás de cozinha são hidrocarbonetos saturados de fórmula geral 

CnH2n+2. A vela consiste de um pavio inserido em parafina com mais de 20 carbonos. 

Já o gás de cozinha ou gás butano possui na sua fórmula 4 carbonos. 

O açúcar é um dissacarídeo de fórmula molecular C12H22O11 formado pela 

união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. 

 

Sacarose 

 

Um dos principais componentes existentes no pão é o amido que é um 

polissacarídeo sintetizado pelas plantas. Possui a fórmula (C6H10O5)n. Sua principal 

função é como fonte de energia para a planta. 

 

Amilopectina     Amilose 
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PENSANDO 

a) Quais as fórmulas químicas do etanol, dicromato de potássio, hidróxido de 

sódio e carbeto de cálcio? 

b) Quais os nomes usados no cotidiano para a substância etanol? 

c) Escreva quimicamente a reação de oxidação do etanol na presença de 

dicromato de potássio em meio ácido? 

d) Em qual substância orgânica o etanol se transforma na reação de oxidação 

com dicromato de potássio? Qual é a função química dessa substância? 

e) Em qual substância inorgânica o dicromato de potássio se transforma na 

reação de oxidação com etanol? 

f) Quais os números de oxidação de todas as substâncias presentes na reação 

de oxidação do etanol? 

g) Qual a faixa de viragem de pH da fenolftaleína e suas respectivas cores? 

h) Qual a diferença na composição do fermento químico e biológico? 

i) O que é a Saccharomyces cerevisae? 

j) Qual a função da Saccharomyces cerevisae no fermento biológico e como ela 

age no açúcar? 

k) Escreva as reações químicas que ocorrem na fermentação usado o fermento 

biológico e químico. 

l) Escreva quimicamente a reação de carbeto de cálcio em água? 

m) Qual o nome do produto orgânico obtido da reação de carbeto de cálcio em 

água? 

n) O que acontece quando o etino recebe energia? Descreva o fenômeno através 

de uma linguagem química (reação). 

o) O que é uma reação de saponificação? 

p) Represente uma reação de saponificação? 

q) Qual é a função orgânica presente no sabão? 

r) Sabendo que em uma receita de sabão caseiro feito com óleo de cozinha as 

proporções são: 5 L de óleo = 2 L de água = 1 kg de hidróxido de sódio. Qual a 

proporção de cada substância usando 100 mL de óleo? 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

_____________________________________________________________________
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 11: APLICANDO A LEI 12.760/12 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ FAZER O SIMULADOR 

E TRAZER UMA GARRAFA PET DE 300 mL 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 vidro de maionese ou azeitona de tamanho médio ou grande, 01 tubo de ensaio, 01 

caixa pequena de durepoxi (ou similar), furadeira, broca de 1/8 para ferro, tesoura, 

garrafa PET de 250 mL, 01 lixa d´água número 360, 01 metro de mangueira 

transparente de 1/2‘’ x 1,5 mm, 1 metro de mangueira siliconada de 5/16” x 2 mm 

(usada na bomba de gasolina do fusca e encontrada em autopeças), 02 emendas 

plásticas de 3/8 e 01 emenda de latão de 1/8 (encontrado em loja de peças de 

eletrodomésticos). 

 

Foto 18 – Emendas de 1/8 de latão e 3/8 de plástico 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Álcool comercial, aguardente e solução de dicromato de potássio em meio ácido. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Para realizar esse experimento será necessário montar o simulador de pulmão 

apresentado na foto 19. 

  

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Foto 19 – Simulador de pulmão 

 

Montando o bafômetro: 

Inicialmente será necessário um pote de azeitona ou maionese de tamanho médio ou 

grande (fotos 20 e 21). 

        

          Foto 20                              Foto 21 

 

Marque a tampa do pote de azeitona ou maionese as circunferências das 

emendas de 1/8 e 3/8 com auxílio de da caneta de CD ou retroprojetor (foto 22). Deixe 

uma distância de 1 cm entre as duas circunferências. 

 

Foto 22 
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Faça vários furos bem próximos um do outro pela parte interna das circunferências 

com a broca de 1/8 (foto 23). 

 

Foto 23 

 

Coloque a broca em um dos furos das extremidades, ligue a furadeira e passe 

a broca para cortar o metal da tampa de uma extremidade a outra (foto 24). Se 

possível faça o acabamento da circunferência com uma lima ou esmerilhe com a 

própria broca. 

 

Foto 24 

 

Passe a lixa d´água na parte externa da tampa com objetivo de ofuscar a 

pintura, lembrando que a lixa e a tampa deverão estar molhadas. Coloque as emendas 

e fixe-as com durepoxi (fotos 25 e 26). Não se esqueça de nivelar as emendas para 

que elas estejam perpendiculares à tampa. 

            

Foto 25                    Foto 26 
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Após a secagem do durepox, conclua o simulador colocando a mangueira 

siliconada de 5/16 na emenda de latão de 1/8 e corte com a tesoura 80 cm da 

mangueira plástica de 1/2 e coloque-a na emenda plástica de 3/8, conforme foto 19. 

Os outros 20 cm da mangueira de 1/2 serão divididos em 4 pedaços de 5 cm que 

servirão para o descarte conforme uso e deverão ser colocados na outra extremidade 

da emenda plástica de 3/8. 

 

Testando o bafômetro no laboratório: 

Transfira do béquer fornecido (a) pelo (a) professor (a) ou estagiário (a) 01 

dedo virado de dicromato de potássio para o tubo de ensaio. Coloque a solução de 

dicromato de potássio do tubo de ensaio para a garrafa PET de 300 mL. Coloque 05 

dedos virados de álcool comercial no vidro de maionese ou azeitona do simulador de 

pulmão e feche a tampa. Coloque a mangueira de 1/8 na garrafa PET e faça com que 

sua ponta esteja totalmente submersa pela solução ácida de dicromato de potássio. 

Ponha a boca na mangueira de 3/8 e assopre sucessivas vezes olhando para a 

solução ácida de dicromato de potássio. Observe e anote. Descarte a solução ácida 

da garrafa PET no recipiente fornecido (a) pelo (a) professor (a). Lave a garrafa e 

repita o procedimento experimental trocando o álcool comercial por cachaça. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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EXPERIÊNCIA 12: O QUE O FERMENTO FEZ? 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER 02 PACOTES DE 10 g 

DE FERMENTO BIOLÓGICO E 04 GARRAFAS PET DE 600 mL. 

 

     

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

04 garrafas PET de 600 mL, tampa de refrigerante com torneira e mangueira usada no 

experimento 3 (O que está acontecendo com o bicarbonato de sódio?), 02 pacotes 

com 10 g de fermento biológico seco usado para fazer pão, vidro de relógio e espátula. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Açúcar, 1 L de água filtrada e fervida e solução de hidróxido de sódio 0,01 mol/L, 

indicador fenolftaleína 1 % m/v. 

 

II. Procedimento Experimental: 

O TRABALHO DEVERÁ SER REALIZADO COM DUAS DUPLAS. 

Tarefa para a primeira dupla: Pegue a tampa da garrafa PET e prenda a mangueira 

transparente no bico que fica na parte externa, conforme foto 02. 

 

Foto 02 

 

O outro bico não deverá possuir nenhuma mangueira. Lave as duas garrafas PET com 

água da torneira e faça o último enxague com água destilada. Coloque 200 mL de 

água filtrada em uma garrafa PET e na outra 02 dedos virados de solução de hidróxido 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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de sódio. Na garrafa que está com água acrescente 01 pacote de fermento biológico, 

agite para homogeneização, cheire a mistura e feche a garrafa com a tampa. Na 

garrafa que está com a solução de hidróxido de sódio coloque 03 gotas de indicador 

fenolftaleína e agite para homogeneização. Escreva na garrafa com fermento: sem 

açúcar. Coloque a mangueira na solução da garrafa com hidróxido de sódio, conforme 

figura 10. Observe e anote. 

Tarefa para a segunda dupla: Pegue a tampa da garrafa PET e prenda a mangueira 

transparente no bico que fica na parte externa, conforme foto 02. O outro bico não 

deverá possuir nenhuma mangueira. Meça 20 g de açúcar na balança. Lave duas 

garrafas PET com água da torneira e faça o último enxague com água destilada. 

Coloque em uma garrafa pet 200 mL de água filtrada e na outra, 02 dedos virados de 

solução de hidróxido de sódio. Na garrafa que está com água acrescente 30 g de 

açúcar, 01 pacote de fermento biológico, agite para homogeneização, cheire a mistura 

e feche a garrafa com a tampa. Na garrafa que está com a solução de hidróxido de 

sódio coloque 03 gotas de indicador fenolftaleína e agite para homogeneização. 

Escreva na garrafa com fermento: com açúcar. Coloque a mangueira na solução da 

garrafa com hidróxido de sódio, conforme figura 10. Observe e anote. 

 

Figura 10 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 13: KABUM 

ATENÇÃO: O SIMULADOR SERÁ FEITO PELO PROFESSOR! 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Bola de aniversário, barbante, isqueiro, cabo de vassoura com prego na extremidade, 

01 vela e 01 isqueiro. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Carbeto de cálcio e água 

 

II. Procedimento Experimental: 

Para realizar esse experimento será necessário montar o reator e coletor de gás 

apresentado na foto 28. 

  

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Foto 28 – Reator e coletor de gás 

 

Montando o reator e material necessário: 

Broca chata de 3/8, broca de 1/8 para ferro, furadeira, 01 arruela de 3/8 comum, 03 

arruelas de 3/8 para gás de cozinha, 01 registro Zamac fêmea/fêmea, 03 injetores de 

latão 2001 Bosch, 01 bico de 3/8 SAE x 3/8 BM e 3/8 BM, 01 fita teflon (veda rosca), 

cola de veda juntas, chave de boca, alicate, vidro de azeitona ou maionese grande e 

01 caneta de CD ou retroprojetor. 

 

Foto 27 – Material usado para gás 

 

Com auxílio de uma caneta de CD, desenhe duas circunferências internas da 

arruela de 3/8 na parte interna da tampa do pote de azeitona ou maionese (foto 29). 
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Foto 29 

 

Faça vários furos bem próximos um do outro pela parte interna das 

circunferências com a broca de 1/8, conforme as fotos 30 e 31. 

.       

       Foto 30                 Foto 31 

 

Coloque a broca em um dos furos das extremidades, ligue a furadeira e passe 

a broca para cortar o metal da tampa de uma extremidade a outra, conforme a foto 32. 

Se possível faça o acabamento da circunferência com uma lima ou esmerilhe com a 

própria broca, conforme foto 33. 

         

Foto 32    Foto 33 

 

Fure os três injetores com a broca de 1/8, passe a fita teflon nas roscas e 

coloque um injetor na tampa utilizando a arruela de 3/8 para gás de cozinha conforme 

fotos 34, 35 e 36. 
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Foto 34    Foto 35 

 

Foto 36 

  

Passe cola veda junta na rosca do injetor e na tampa e enrosque o bico de 3/8 no 

injetor (fotos 37 e 38). Use uma chave de boca e alicate para o aperto. 

                   

Foto 37                  Foto 38 

 

Pegue o segundo bico de injetor e coloque-o no segundo furo da tampa 

utilizando a arruela de 3/8 para gás de cozinha conforme realizado na foto 36. Passe 

cola veda-junta na rosca do injetor e na tampa (foto 39) e coloque a arruela comum no 

bico (foto 40). Enrosque o registro Zamac no bico injetor, faça o ajuste da regulagem 

(foto 41). Aperte o injetor com chave de boca. 

           

Foto 39    Foto 40 
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Foto 41 

   

Faça um furo utilizando a broca de 3/8 chata na tampa do refrigerante (foto 42). 

Coloque a arruela de 3/8 para fogão a gás no bico injetor e em seguida, coloque o bico 

injetor na parte interna da tampa de refrigerante (foto 43). Passe a cola de veda-junta 

no bico e na parte externa da tampa (foto 44). Coloque a arruela de 3/8 comum na 

cola, foto 45. Enrosque o bico injetor com a tampa de refrigerante no registro Zamac 

dando o último aperto com a chave de boca (foto 46). 

  

Foto 42    Foto 43 

 

        

Foto 44    Foto 45 
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Foto 46 

  

Faça um furo com auxílio da broca de 1/8 no centro do fundo da garrafa PET 

de 600 mL. 

 

Testando o reator no laboratório: 

Pegue o carbeto de cálcio e coloque dentro do vidro de azeitona ou maionese. 

Encha a garrafa PET de 600 mL com água não se esquecendo de tampar com o dedo 

o furo no fundo da garrafa. Certifique-se que o registro Zamac esteja fechado e 

enrosque a garrafa pet na tampa do refrigerante. Feche o vidro de maionese com a 

tampa. Abra o registro. Observe e anote. Feche o registro e coloque a bola de 

aniversário no bico de 3/8. Observe e anote. Dê um nó no bico da bola e amarre um 

pedaço de barbante. Amarre a outra extremidade do barbante no prego do cabo de 

vassoura. Acenda a vela e fixe-a em uma superfície. Coloque a bola sobre a chama da 

vela. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 14: VAMOS FAZER SABÃO? 

ATENÇÃO: A TURMA DEVERÁ TRAZER 01 POTE DE 400 g 

DE SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS  

     

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

02 béqueres de 250 mL, 01 bastão de vidro, 02 copos descartáveis de café de 50 mL, 

01 isqueiro, 01 bico de Bulsen, 01 tripé e 01 tela de amianto. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Óleo vegetal usado e hidróxido de sódio (soda cáustica). 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue um béquer e dissolva a soda cáustica, COM CUIDADO, em água. Coloque 100 

mL de óleo de cozinha usado com seu professor (a) em outro béquer. Acenda o gás 

no bico de Bulsen, coloque o tripé com a tela de amianto sobre o bico. Aqueça o óleo 

de cozinha até o seu dedo não conseguir ficar no óleo por mais de 03 segundos. 

Adicione o óleo de cozinha no béquer com soda cáustica. Agite até que a mistura 

adquira um aspecto pastoso. Transfira a mistura para os potes de café e aguarde por 

01 semana. 

 

 

 

                                       

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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PRÁTICA 4 

Química Orgânica:                     

Biomoléculas e Polímeros 
 

  

Você já prestou atenção que tudo o que compramos possui uma embalagem? 

Do que é feito essas embalagens? Elas são biodegradáveis? 

 Quando vamos ao supermercado, as frutas, as verduras, o pão e os legumes 

são colocados em uma sacola de plástico. Os ovos são guardados em caixas de 

isopor ou papelão. O refrigerante em garrafas de plástico chamadas de PET. Batata 

frita, iogurte, margarina, feijão, arroz, farinha de trigo, açúcar, óleo de cozinha, 

macarrão, lã de aço, detergente, desinfetante, e muitos outros produtos são guardados 

em embalagens de plástico. 

 Toda vez que vou ao supermercado e vejo as embalagens, eu penso: Como a 

sociedade moderna poderia viver sem o uso dos plásticos? 

 Quando uso um short de náilon ou uma blusa de fibra sintética, penso: como é 

confortável e prática essa roupa? Não é preciso nem passar! É só lavar e deixar bem 

esticada no varal e depois de seca usar! 

 Quando olho para a mamadeira do meu filho, penso: Está na hora de comprar 

um novo bico de silicone. 

Quando vejo crianças recém-nascidas associo à necessidade de fraldas 

descartáveis. 

Quando vejo as maquetes feitas pelos alunos nas escolas que trabalho é 

impossível não perceber o uso do Isopor. 

Quando marco a vistoria anual no DETRAN, verifico o estado dos pneus do 

carro. 

Por que usei exemplos do nosso cotidiano até o momento? Porque todas as 

reflexões que fiz sobre papel, plástico, isopor, náilon, fibra sintética, silicone, fraldas 

descartáveis, borracha estão diretamente associadas ao uso de polímeros! Todavia, 

não só os produtos citados são polímeros. O nosso corpo também existem polímeros 

como os carboidratos, as proteínas e os ácidos nucleicos. 
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PENSANDO 

a) Quais as fórmulas do cloreto de sódio, hidróxido de sódio e álcool etílico. 

b) Defina polímero. 

c) O que é uma proteína? 

d) Quais são as principais proteínas existentes no leite, ovos e gelatina? 

e) Qual é a fórmula geral de uma ligação peptídica citando as funções orgânicas 

presentes? 

f) Explique a origem do nome reação de biureto? 

g) Para que serve a reação de biureto? 

h) O que acontece quando o biureto reage com íon Cu2+ em meio alcalino? 

i) Os plásticos são transparentes, translúcidos ou opacos? 

j) Os plásticos são flexíveis ou rígidos? 

k) É possível identificar um plástico usado em certo objeto apenas olhando para 

ele? 

l) Os plásticos possuem as mesmas propriedades físicas e químicas? 

m) O que acontece quando se misturam os plásticos em uma “remoldagem”? 

n) O que são os códigos numéricos existentes nas embalagens plásticas? 

o) Qual o nome dos plásticos que são identificados pela sigla PET, PEAD (ou 

HDPE), PCV (ou PVC), PEBD (ou LDPE), PP e PS? 

p) Pesquise as densidades em g/mL do álcool etílico, água, PET, HDPE, PVC, 

LDPE, PP e PS. 

q) O que acontece com a densidade do álcool quando adicionamos água? 

r) O que acontece com a densidade da água quando adicionamos sal de 

cozinha? 

s) O que é a borracha? 

t) Qual é o formato na cadeia da borracha quando não se aplica uma força sobre 

ela? 

u) Qual é o formato na cadeia da borracha quando se aplica uma força sobre ela? 

v) O que acontece quando se aplica uma força excessiva sobre a borracha? 

w) Qual é a composição existente na goma de mascar?  

x) Quem foi Charles Goodyear? 

y) Qual foi a contribuição de Charles Goodyear em sua pesquisa envolvendo 

borracha natural e enxofre? 

z) O que é a vulcanização nas cadeias da borracha? 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 15: TEM PROTEÍNA? 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER 01 OVO CRU, 01 PACOTE DE 

GELATINA SEM SABOR E 50 mL DE LEITE. 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Espátula, ovo, 50 mL de leite, amido, gelatina sem sabor, açúcar, 02 tubos de ensaio, 

02 béquer de 50 mL e 01 bastão de vidro. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Solução de sulfato de cobre 0,5 mol/L e hidróxido de sódio 15% m/v. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Separe 01 tubo de ensaio para ser usado somente com o hidróxido de sódio fornecido 

em um béquer pelo (a) professor (a)  em toda atividade prática. 

Em um tubo de ensaio adicione 02 dedos virados de água e 01 dedo mínimo virado de 

sulfato de cobre.  Agite, observe e anote. Transfira 01 dedo virado de hidróxido de 

sódio para o tubo com sulfato de cobre. Observe e anote. 

Em um tubo de ensaio adicione uma ponta de espátula de gelatina e 02 dedos virados 

de água. Agite o tubo até formar uma solução homogênea. A seguir, coloque 01 dedo 

mínimo virado de sulfato de cobre. Agite, observe e anote. Transfira 01 dedo virado 

de hidróxido de sódio para o tubo com sulfato de cobre. Observe e anote. 

Em um tubo de ensaio adicione uma ponta de espátula de amido e 02 dedos virados 

de água. Agite o tubo. A seguir, coloque 01 dedo mínimo virado de sulfato de cobre. 

Agite, observe e anote. Transfira 01 dedo virado de hidróxido de sódio para o tubo 

com sulfato de cobre. Observe e anote. 

Quebre o ovo e coloque a clara em um béquer de 50 mL e descarte a gema. Transfira 

01 dedo virado de clara de ovo para um tubo de ensaio. A seguir, coloque 01 dedo 

  

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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mínimo virado de sulfato de cobre. Agite, observe e anote. Transfira 01 dedo virado 

de hidróxido de sódio para o tubo com sulfato de cobre. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 16: O BALÃO E A AGULHA 

 

     

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

02 bolas de aniversário e agulhas 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Vaselina líquida. 

 

II. Procedimento Experimental: 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Pegue uma bola de aniversário e encha de “ar” até que ela não fique no seu tamanho 

máximo. Amarre a entrada de ar com um nó. Observe bem o balão e anote. Pegue 

uma agulha e coloque, lentamente, na lateral do balão.Observe e anote. Pegue a 

segunda bola de aniversário e enche-a com “ar” até que ela não fique no seu tamanho 

máximo. Amarre a entrada de ar com um nó. Lubrifique a agulha com vaselina líquida 

e coloque, lentamente, em uma região próxima a boca do balão. Observe e anote. 

Lubrifique outra agulha com vaselina e coloque na região mais escura oposta a boca 

do balão. Observe e anote. 

 

III.Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 16: IDENTIFICANDO OS PLÁSTICOS 

  

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Pedaços de plásticos diversos, 02 béqueres de 400 mL, pisete com água, espátula e 

bastão de vidro. 

    

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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I.2. Reagentes e substâncias 

Álcool etílico (etanol), cloreto de sódio e água. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Coloque os pedaços de plástico fornecidos pelo professor ou monitor no primeiro 

béquer e adicione 200 mL de água.  Observe e anote. Separe os plásticos em dois 

grupos: os que flutuam e os que não flutuam em água. 

Procedimento nos plásticos que flutuam: Coloque os plásticos em um segundo 

béquer contendo 25 mL de álcool etílico. Observe e anote. Com a pisete adicione 

água no álcool, em quantidades pequenas, agitando com o bastão de vidro. Repita o 

procedimento até que um dos plásticos flutue. Observe e anote. Retire o plástico que 

flutuou e repita o procedimento de acréscimo de água no béquer com álcool até que 

todos os plásticos, um a um, tenham flutuado. Observe e anote. Lave o bastão de 

vidro. 

Procedimento nos plásticos que não flutuam: Pegue certa quantidade de cloreto de 

sódio com a espátula e adicione, em quantidades pequenas, no béquer com água 

agitando com o bastão de vidro. Repita o procedimento até que um dos plásticos 

flutue. Observe e anote. Retire o plástico que flutuou e repita o procedimento de 

acréscimo de cloreto de sódio no béquer com água até não ser possível que o sal se 

dissolva. Observe e anote. Para os plásticos que não flutuaram seria possível um 

teste de identificação usando um fio de cobre não esmaltando na chama. Todavia, 

esse teste não será realizado devido à liberação de produtos venenosos da queima e 

do cheiro desagradável.  

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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APÊNDICE G – CADERNO DE CONCLUSÃO DE QUÍMICA 
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COLÉGIO ESTADUAL WALTER ORLANDINI 

 

 

 

 

 

 

CADERNO DE CONCLUSÃO DE QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME: ___________________________ NÚMERO: ___ TURMA: _____ 

NOME: ___________________________ NÚMERO: ___ TURMA: _____ 

NOME: ___________________________ NÚMERO: ___ TURMA: _____ 

NOME: ___________________________ NÚMERO: ___ TURMA: _____ 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2015 

 

  

Olá alunos do 1º ano. Meu 

nome é Sargento. Me 

chamam assim porque eu 

coloco ordem na casa, já 

MATERIAL DE APOIO DO ALUNO 

1o ANO 

Não se esqueçam 

de colocar os 

seus nomes! 

Créditos: 

Luciano Peres de Castro 
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E ai, beleza? 

Eu sou o Flint. 

Tranquilidade 

irmão? Eu sou o 

Carioca. 

Juntos eles darão dicas 

pra vocês fazerem uma 

boa conclusão. 

Prestem atenção neles! 

Abraços. 

 

Atenção meninos! 

Deixarei as 

orientações que 

os alunos do 

CEWO precisam 

com vocês! 

OK, 
Sargento. 

Relaxa 

brow! 
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Como fazer uma 

boa conclusão. 

Show de bola! 

Conclusão boa 

é nota boa! 

 

Ai parceiro! 

Vamos dar uma 

ideia pra galera 

do CEWO? 

 

Tô dentro Mano! 

Mas em que? 

 

Já que você ficou 

tão empolgado 

manda a primeira 

dica! 

Olha só galerinha, 

vocês deverão unir 

duas duplas que 

trabalharam juntas no 

laboratório e 

trocarem ideia de 

tudo que rolou na 

prática. 

 

Mandou bem! 

Trocarem informações 

do pensando, das 

anotações e das 

conclusões prévias do 

caderno de 

experimentos é muito 

importante!!! 

Sou sinistro maluco! 

Manda ver ai a 

segunda dica! 
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Vocês devem 

associar os 

experimentos 

com os conceitos 

que foram dados 

na sala de aula. 

 

Tô bolado! Que dica 

maneira! Na hora da 

prática os caras tem 

que desenrolar com 

professor o tempo 

todo. Questionar 

tudo, não é? 

 

Pois é!  O que se 

aprende em sala de 

aula tá junto com o 

que se pratica no 

laboratório. 

Show de bola! Deixa 

eu falar a terceira 
dica Flint? 

Fala aí! 

Galera se ligue nos 

detalhes! Responder o 

porquê da mudança de 

cor, fases distintas, 

formação de gás e 

precipitados, variação 

de massa, de volume e 

etc é importante. 

 

Grande dica! Pra 

completar a ideia do 

Carioca, quando 

forem escrever tudo 

isso usem além de 

suas palavras a 

linguagem química! 

Escrever na 

linguagem química? 

Hahaha! Assim você 

me mata de rir! 

Nessa hora aparece 

escrito nas 

conclusões cada 

coisa bizarra! 
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Pois é! Mas se 

está estudando 

QUÍMICA é 

necessário usar a 

LINGUAGEM 

QUÍMICA!!! 

A última dica é 

aprender com 

seus erros. 

Vejam o que vocês 

erraram e 

perguntem ao 

professor o que 

vocês deveriam ter 

escrito. 

 

Bem galera as 

dicas foram dadas. 

Agora é com vocês. 

Não fiquem de 

brisa porque o 

tempo é curto! 

Abraços e até o 

próximo ano.  

 

 

Calma! Concordo 

contigo, não 

estressa. Pra isso 

ocorrer, deve-se 

fazer o PENSANDO 

do caderno de 

experimentos. 

 

Nós daremos sempre 

uma dica em cada 

conclusão, mas 

pesquisem na 

internet e 

enriqueçam a 

conclusão final. 

Pra ficar irado se 

liga nessa! Relacione 

os experimentos com 

o dia a dia, com a 

tecnologia, o meio 

ambiente e a 

sociedade. 



350 

 

EXPERIÊNCIA 1: QUEIMA DA VELA. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

A parafina 

da vela faz 

mal à saúde? 
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EXPERIÊNCIA 2: AFINAL, É CROMATO OU DICROMATO? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Qual a toxicologia 

do cromo nas 

substâncias usadas 

no laboratório? 

 

Quais são as 

implicações CTSA 

para os íons cromo? 
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EXPERIÊNCIA 3: COMO FICAM OS LÍQUIDOS JUNTOS? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Por que os líquidos 
não se misturam? 



353 

 

EXPERIÊNCIA 4: DENSIDADE DE METAIS 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Será que os metais 
eram puros? 

Quais são as 

implicações CTSA 

desses metais? 
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EXPERIÊNCIA 5: DESTILAÇÃO 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Como é feito o refino do 
petróleo? 
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EXPERIÊNCIA 6: CROMATOGRAFIA EM PAPEL. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Não se esqueçam de 

fazer os cálculos do RF 

pra cada cor. 
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EXPERIÊNCIA 7: FOGUETE A ÁLCOOL COMERCIAL 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Por que a garrafa se 
deslocou? 

Quais são as 

implicações CTSA 

do etanol? 
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EXPERIÊNCIA 8: BICARBONATO DE SÓDIO EM VINAGRE 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

O que são Leis das 

reações químicas? 



358 

 

EXPERIÊNCIA 9: TESTE EM CHAMA 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Espero que eles não se 

esqueçam de 

relacionar cada 

elemento com sua cor! 
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EXPERIÊNCIA 10: É FALSO OU VERDADEIRO? 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Toda vez que eu vejo 

esse experimento me 

lembro do seriado CSI. 

Quais são as 

implicações CTSA 

das lâmpadas que 

utilizamos? 
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EXPERIÊNCIA 11: VAMOS INVESTIGAR? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Parceiro se ligue! Fazer essa 

conclusão é sinistro!!! Pense nas 

Propriedades Periódicas que você 

se dará bem! Oh, boca de siri. 
Não fala nada pra ninguém! 
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EXPERIÊNCIA 12: ELETRÓLISE AQUOSA COM BROMETO DE POTÁSSIO.  

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Use pra essa conclusão as 

Propriedades Periódicas 

também! Fica quieto. 

Vê se não dá uma de X9! 
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EXPERIÊNCIA 13: QUE MISTÉRIO É ESSE? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Como o fogo surgiu? 
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EXPERIÊNCIA 14: DE QUEM ELE MAIS GOSTA? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Que tipos de interações 
existem em cada mistura? 
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EXPERIÊNCIA 15: ESTÁ SERVIDO? 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

O que aconteceu 

com a química do 
ovo? 
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COLÉGIO ESTADUAL WALTER ORLANDINI 

 

 

 

 

 

 

CADERNO DE CONCLUSÃO DE QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME: ___________________________ NÚMERO: ___ TURMA: _____ 

NOME: ___________________________ NÚMERO: ___ TURMA: _____ 

NOME: ___________________________ NÚMERO: ___ TURMA: _____ 

NOME: ___________________________ NÚMERO: ___ TURMA: _____ 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2015 

 

MATERIAL DE APOIO DO ALUNO 

2o ANO 

Não se esqueçam 

de colocar os 

seus nomes! 

Créditos: 

Luciano Peres de Castro 
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Olá galera do 2º ano! Pra 

quem não me conhece o 

meu nome é Proveta e 

esses caras abaixo se 

chamam Tubo de Ensaio e 

Balão de Fundo Redondo. 

Estamos 

juntos de 

novo. 

Ano novo 
práticas novas! 

Juntos darão dicas 

pra vocês fazerem 

uma boa conclusão. 

Leiam toda historinha 

que vocês se darão 

bem! Abraços. 
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Ai parceiro, já 

comecei o ano 

preocupado. 

 

Por que mano? 

 

Tem aluno novo 
nas salas. 

Acalma o seu 

coração. Toma 

um suco de 

maracujá. 

 

Pois é... 

Temos que 
ajudá-los! 

Demorô! 

Sabe que nossas 

dicas pra fazer uma 

boa conclusão são 

responsa. 

 

Hahaha, você está 

certo. Então manda 
ver a primeira dica! 

Olha só galerinha, 

vocês deverão unir 

duas duplas que 

trabalharam juntas no 

laboratório e 

trocarem ideia de 

tudo que rolou na 

prática. 
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Mandou bem! 

Trocarem informações 

do pensando, das 

anotações e das 

conclusões prévias do 

caderno de 

experimentos é muito 

importante!!! 

Sou sinistro! 

Manda ai a 

segunda dica! 

 

Associar os 

experimentos 

com que foi dado 

na sala de aula. 

 

Tô bolado! Que dica 

maneira! Na hora da 

prática os caras tem 

que desenrolar com 

professor o tempo 

todo. Questionar 

tudo!  

 

Pois é!  O que se 

aprende em sala de 

aula tá junto com o 

que se pratica no 

laboratório. 

Show de bola! 

Posso falar a 

terceira dica? 

Fala aí! 

Galera se ligue nos 

detalhes! Responder o 

porquê da mudança de 

cor, fases distintas, 

formação de gás e 

precipitados, variação 

de massa, de volume e 

etc é importante. 
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Grande dica! Pra 

completar a ideia do 

parceiro, quando 

forem escrever tudo 

isso usem além de 

suas palavras a 

linguagem química! 

Escrever na 

linguagem química? 

Hahaha! 

Nessa hora 

aparece escrito 

nas conclusões 

cada coisa bizarra! 

 

 

 MAS SE ESTÁ 

ESTUDANDO 

QUÍMICA É 

NECESSÁRIO 

USAR A 

LINGUAGEM 

QUÍMICA!!! 

 

Calma! Concordo 

contigo, não 

estressa. Pra isso 

ocorrer, deve-se 

fazer o PENSANDO 

do caderno de 

experimentos. 

 

Nós daremos sempre 

uma dica em cada 

conclusão, mas 

pesquisem na 

internet e 

enriqueçam a 

conclusão final. 

Pra ficar irado se 

liga nessa! Relacione 

os experimentos com 

o dia a dia, com a 

tecnologia, o meio 

ambiente e a 

sociedade. 

A última dica é 

aprender com 
seus erros. 

Vejam o que vocês 

erraram e 

perguntem ao 

professor o que 

vocês deveriam ter 

escrito. Não fiquem 

de brisa. 
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EXPERIÊNCIA 1: TESTANDO OS INDICADORES 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Darei só uma 

dica! Por que os 

indicadores 

mudaram de cor? 
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EXPERIÊNCIA 2: SOPRO MÁGICO. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Espero que a 

galerinha se lembre 

de escrever a reação 

química. 
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EXPERIÊNCIA 3: PERIGO, NÃO FUME! 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Relacionem o 

experimento com o 

seu dia a dia.  
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EXPERIÊNCIA 4: SIMULANDO O EFEITO ESTUFA 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Quais são as implicações 

CTSA envolvendo o tema 

efeito estufa? 
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EXPERIÊNCIA 5: QUE CHUVA É ESSA. 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Quais as consequências 

que a chuva ácida pode 
trazer?  

Quais são as implicações 

CTSA envolvendo a água? 

 



375 

 

EXPERIÊNCIA 6: CONDUZ OU NÃO? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

O que faz a 

substância 

conduzir? 
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EXPERIÊNCIA 7: VERIFICANDO AS REAÇÕES 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Por que as 

reações ocorrem? 
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EXPERIÊNCIA 8: BOLINHA MÁGICA 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Por que a bola 

ficou diferente 

na seringa? 
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EXPERIÊNCIA 9: O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM A ÁGUA? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

O que faz a água 

ter diferentes 

estados físicos? 
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EXPERIÊNCIA 10: SOBE OU DESCE? 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Por que a 
bola subiu? 
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EXPERIÊNCIA 11: ESTÁ ADULTERADA? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Parceiro se ligue! Todos os 

experimentos desse capítulo 

deverão aparecer os cálculos. Se 

não já era, o rodo vai passar!!! 
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EXPERIÊNCIA 12: QUANTO TEM DE BICARBONATO DE SÓDIO 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Para esse experimento, além dos 

cálculos escrevam a reação. 

 Fique quietos, eu não falei nada! 
Vê se não dá uma de X9. 
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EXPERIÊNCIA 13: A PROCURA DA VITAMINA C 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Por que vitamina C é 

importante? Que 

implicações CTSA 

poderão ser 
desenvolvidas? 
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EXPERIÊNCIA 14: LANÇA CHAMAS 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Por que 

pegou fogo? 
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EXPERIÊNCIA 15: COMO FICOU O TUBO? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Por que o tubo mudou 

de temperatura? 
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EXPERIÊNCIA 16: VARINHA MÁGICA. 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Por que 

pegou fogo? 

 

Já ouviu falar das bolsas 

térmicas usadas por 

militares e atletas. Use essa 

ideia relacionando a CTSA. 
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EXPERIÊNCIA 17: PASTA DE DENTE PRA ELEFANTE 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Por que formou 
mais espuma? 
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EXPERIÊNCIA 18: RELÓGIO DE IODO 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Por que mudou 
de cor? 
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NOME: ___________________________ NÚMERO: ___ TURMA: _____ 
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Não se esqueçam 

de colocar os 

seus nomes! 

Créditos: 

Luciano Peres de Castro 

MATERIAL DE APOIO DO ALUNO 
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Olá galera do 3º ano! Pra 

quem não me conhece o 

meu nome é Proveta e 

esses caras abaixo se 

chamam Tubo de Ensaio e 

Balão de Fundo Redondo. 

Estamos 

juntos de 

novo. 

Ano novo 
práticas novas! 

Juntos darão dicas 

pra vocês fazerem 

uma boa conclusão. 

Leiam toda historinha 

que vocês se darão 

bem! Abraços. 
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Ai parceiro, esse 

ano a galera do 3º 

ano se forma. 

 

Pois é mano, foi 

muito bom estar com 

eles. Sabe se tem 

aluno novo? 

 

Não sei. Se tiver é 

bom seguir nossos 

conselhos. 

Ninguém tomou 

bola com nossos 

conselhos! 

 

Vamos 

relembrá-los 
então? 

Demorô! 

Sabe que nossas 

dicas pra fazer uma 

boa conclusão são 

responsa. 

 

Hahaha, você está 

certo. Manda ver a 
primeira dica! 

Olha só galerinha, 

vocês deverão unir 

duas duplas que 

trabalharam juntas no 

laboratório e 

trocarem ideia de 

tudo que rolou na 

prática. 
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Mandou bem! 

Trocarem informações 

do pensando, das 

anotações e das 

conclusões prévias do 

caderno de 

experimentos é muito 

importante!!! 

Sou sinistro! 

Manda ai a 

segunda dica! 

 

Associar os 

experimentos 

com que foi dado 

na sala de aula. 

 

Tô bolado! Que dica 

maneira! Na hora da 

prática os caras tem 

que desenrolar com 

professor o tempo 

todo. Questionar 

tudo!  

 

Pois é!  O que se 

aprende em sala de 

aula tá junto com o 

que se pratica no 

laboratório. 

Show de bola! 

Posso falar a 

terceira dica? 

Fala aí! 

Galera se ligue nos 

detalhes! Responder o 

porquê da mudança de 

cor, fases distintas, 

formação de gás e 

precipitados, variação 

de massa, de volume e 

etc é importante. 
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Grande dica! Pra 

completar a ideia do 

parceiro, quando 

forem escrever tudo 

isso usem além de 

suas palavras a 

linguagem química! 

Escrever na 

linguagem química? 

Hahaha! 

Nessa hora 

aparece escrito 

nas conclusões 

cada coisa bizarra! 

 

 

 MAS SE ESTÁ 

ESTUDANDO 

QUÍMICA É 

NECESSÁRIO 

USAR A 

LINGUAGEM 

QUÍMICA!!! 

 

A última dica é 

aprender com 
seus erros. 

Vejam o que vocês 

erraram e 

perguntem ao 

professor o que 

vocês deveriam ter 

escrito. Não fiquem 

de brisa. 

 

Calma! Concordo 

contigo, não 

estressa. Pra isso 

ocorrer, deve-se 

fazer o PENSANDO 

do caderno de 

experimentos. 

 

Nós daremos sempre 

uma dica em cada 

conclusão, mas 

pesquisem na 

internet e 

enriqueçam a 

conclusão final. 

Pra ficar irado se 

liga nessa! Relacione 

os experimentos com 

o dia a dia, com a 

tecnologia, o meio 

ambiente e a 

sociedade. 
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EXPERIÊNCIA 1: O REPOLHO ROXO É DEMAIS 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Por que o repolho 

muda de cor? 
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EXPERIÊNCIA 2: A MAISENA É MAGICA? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Por que 

maisena muda 

de cor? 

 



395 

 

EXPERIÊNCIA 3: O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM O BICARBONATO DE SÓDIO? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Qual a reação de 

equilíbrio do 

bicarbonato? 
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EXPERIÊNCIA 4: O PODER ESTÁ NAS MÃOS? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Por que as cores dos 

líquidos na seringa 

ficaram diferentes? 
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EXPERIÊNCIA 5: PARA ONDE FOI À COR? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Por que a cor 

mudou? 
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EXPERIÊNCIA 6: REATIVIDADE DOS METAIS 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Como os metais 

estudados na 

prática são obtidos 

na natureza? 
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EXPERIÊNCIA 7: PILHA DE REFRIGERANTE 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Existe algum problema 

de jogar a pilha no lixo? 

Quais são as 

implicações CTSA? 
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EXPERIÊNCIA 8: PILHA DE LIMÃO OU BATATA. 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

O que é um metal 

cumulativo. 
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EXPERIÊNCIA 9: ELETRÓLISE AQUOSA DE IODETO DE POTÁSSIO 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Seria tão interessante se 

eles pesquisassem sobre o 

uso da eletrodeposição no 

dia a dia e não se esquecem 

de colocar a reação global. 
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EXPERIÊNCIA 10: ELETRÓLISE AQUOSA COM NITRATO DE ZINCO 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Qual a importância 

do zinco? 
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EXPERIÊNCIA 11: APLICANDO A LEI 12.760/12 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Por que mudou 

de cor e cheiro?  

 

O que o álcool 

provoca no 

organismo? 
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EXPERIÊNCIA 12: O QUE O FERMENTO FEZ? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

O que o fermento faz 

na farinha do pão? 
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EXPERIÊNCIA 13: KABUM 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Por que deu fuligem 
e fumaça preta? 
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EXPERIÊNCIA 14: VAMOS FAZER SABÃO? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Quais são as 

implicações CTSA dos 

produtos de limpeza? 
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EXPERIÊNCIA 15: TEM PROTEÍNA? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Sangue bom, fale um pouco da 

importância de cada proteína 

encontrada na prática. 

O professor ficará bolado! 
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EXPERIÊNCIA 16: O BALÃO E A AGULHA 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

O que faz o balão ter 

um comportamento 

diferente quando se 
coloca a agulha nele?  

Faça uma implicação 

CTSA envolvendo o ciclo 

da borracha no Brasil. 
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EXPERIÊNCIA 17: IDENTIFICANDO OS PLÁSTICOS 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Todos os plásticos 

provocam problemas 

ambientais? 

 

Parceiro faça uma relação 

CTSA envolvendo a 

redução, reutilização e 
reciclagem dos plásticos. 


