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SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA INSERÇÃO  

DA TEMÁTICA QUALIDADE DO AR  

NO ENSINO DE QUÍMICA11 

 

 Caro professor, 

 O presente material elaborado a partir da pesquisa realizada com a turma da 

educação de jovens e adultos – EJA, de uma escola da baixada fluminense, é destinado 

à 1º série do ensino médio, podendo ser utilizado tanto na EJA como na modalidade 

regular para abordagem dos conteúdos de funções inorgânicas. De acordo com a 

necessidade, pode, ainda, ser adaptado para abordagem de outros conteúdos, como de 

“Substâncias e misturas”, “Soluções” e etc.  

 O material é composto por um CD contendo três arquivos, dos quais o primeiro 

contém a sequência didática, composta de três etapas; o segundo contendo uma 

apresentação em Power Point para a etapa de problematização da poluição do ar e o 

terceiro contendo um vídeo documentário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

– UERJ sobre a poluição do ar. Cabe ressaltar aqui, que todo o material foi elaborado 

considerando a realidade local, na qual os alunos estão inseridos, de forma a atender aos 

pressupostos teóricos da presente pesquisa. Sendo assim, é de extrema importância a 

adequação e atualização deste material em função da realidade vivenciada.  

 É importante, ainda, destacar que este material é um recurso complementar a ser 

utilizado como estratégia didática para aproximação entre a realidade dos alunos e os 

conhecimentos científicos, com o intuito de minimizar as dificuldades no ensino 

aprendizagem de química. No entanto, tal recurso não substitui a abordagem teórica dos 

conteúdos disciplinares, os quais devem, segundo esta proposta, ser abordados sob a 

perspectiva dialógica da construção dos conhecimentos, ou seja, os conceitos não 

podem ser transmitidos, mas, sim, construídos por ambos os sujeitos deste processo, o 

professor e o aluno.   

                                                           
1 Esta Sequência Didática é fruto da Dissertação de Mestrado de Sergia Rossana Sabino Neves intitulada 

“Qualidade do ar como tema gerador no ensino de química na Educação de Jovens e Adultos”, 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza/UFF, na área de Ensino 

de Química, sob a orientação da Profa. Rose Mary Latini.   
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 Esperamos contribuir para melhorias na prática em sala de aula e estamos 

abertos a sugestões, dúvidas ou críticas que possam enriquecer este material para 

benefício de todos que fizerem seu uso.  

 Caso julgue pertinente, seguem sugestões de leituras que podem se constituir 

como aporte teórico nos campos da educação ambiental e da construção de conceitos 

científicos na perspectiva da abordagem histórico-cultural. 

 

 Complexidade e dialética: contribuições à práxis política e emancipatória em 

educação ambiental. LOUREIRO, C. F. B. Educação e Sociedade, Campinas, 

v.27, n.94, p.131-152. 2006. 

 

 Educação em Ciências & Educação Ambiental. GUIMARÃES, M; FONSECA, 

L. Edur, 2012. 

 

 Pedagogia do oprimido. FREIRE, P. Rio de Janeiro, 17ª ed. Paz e Terra, 1994.  

 

 Pensamento e Linguagem. VIGOTSKI, L. Petrópolis, 2ª ed. Vozes, 2003. 

 

 Temas ambientais como “temas geradores”: contribuições para uma metodologia 

educativa ambiental crítica, transformadora e emancipatória. TOZONI-REIS, M. 

F. C. Educar, Cutitiba, n.27, p.93-110, 2006. 

 

 

 Contato: sergiarossana@gmail.com 

 Bom trabalho! 

 

 

 

 

 

 

mailto:sergiarossana@gmail.com
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1 PRIMEIRA ETAPA: PROBLEMATIZANDO A REALIDADE LOCAL 

 

 

1.1 Objetivo 

 Promover a reflexão acerca da percepção da realidade local a partir da 

problematização da Qualidade do ar no entorno da escola, de forma a favorecer a 

aproximação dos conteúdos disciplinares e, consequentemente, contribuir para a 

construção dos conceitos científicos. 

 

1.2 Procedimentos 

 

1.2.1 Atividade 1: Discussão em grupo para identificar os conhecimentos prévios 

dos alunos sobre a qualidade do ar que respiramos diariamente. 

 Organize a turma em grupos ou duplas e solicite respostas aos seguintes 

questionamentos prévios:  

I. O que vocês acham da qualidade do ar que respiramos diariamente em  nosso 

município? Por que? 

 II. Qual o principal poluente? 

 III. Qual a principal fonte poluidora? 

 IV. Quais os principais danos causados pela poluição? 

 

 Você pode incluir outras questões, substituir algumas ou construir outras; 

 

 Promova uma reflexão acerca das respostas obtidas de forma a ampliar os 

conhecimentos prévios e favorecer a tomada de consciência da realidade; este 

momento de reflexão pode contribuir para leva-los a assistir ao vídeo seguinte 

com uma percepção mais crítica da realidade. A participação dos alunos é muito 

importante. Portanto, promova um ambiente favorável ao diálogo entre todos. 
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1.2.2 Atividade 2: Exibição de vídeo documentário2 sobre a qualidade do ar, 

seguido de discussão para ampliação dos conhecimentos. 

 Prepare a turma para assistir ao vídeo-documentário, podendo ser feito o 

questionamento: “Qual a relação das respostas dadas na atividade anterior com o 

conteúdo do vídeo? ”, de modo a fazê-los sentirem-se sujeitos na construção do 

conhecimento e, consequentemente, aumentando o interesse e participação; 

   

 O objetivo aqui é aumentar a percepção deles a respeito da realidade e com base 

nos conceitos científicos discutidos na atividade anterior. 

 

1.2.3 Atividade 3: Debate sobre o conteúdo do vídeo 

 Promova um debate sobre o conteúdo do vídeo-documentário a partir do 

questionamento “O que mais chamou atenção no vídeo”, de forma a favorecer a 

interação entre alunos e entre aluno-professor, levando-os à troca de ideias que 

contribuem para a ampliação do conhecimento. 

 

1.3 Sugestões para a primeira etapa  

 As respostas dos alunos aos questionamentos podem ser registradas no quadro 

branco; isso os ajudará a refletir sobre as suas colocações e para as reflexões 

coletivas 

 

 O momento de reflexão pode ser registrado em áudio ou vídeo, de modo que 

todas as falas possam ser analisadas.  Esse é um registro que poderá ser utilizado 

pelo professor, posteriormente, para analisar a sua prática docente ou, ainda, 

com os alunos com intuito de “devolver” para eles o conhecimento construído 

durante a prática educativa. 

 

 

                                                           
2 Vídeo-documentário sobre a poluição do ar no município do Rio de Janeiro, produzido pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ, disponível em arquivo anexo ou através do link:  
https://www.youtube.com/watch?v=3AlMryEKpNI. 
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2 SEGUNDA ETAPA: CONSTRUÇÃO DOS CONHECIMENTOS 

CIENTÍFICOS A PARTIR DOS DADOS DA QUALIDADE DO AR 

 

 

2.1 Objetivo 

 Favorecer a construção dos conhecimentos científicos acerca dos conteúdos de 

funções inorgânicas, a partir de sua relação com a realidade, agora já apropriada, 

iniciando a abordagem, propositalmente, pela função óxidos, ao invés da abordagem 

tradicional iniciada pela função ácido, uma vez que os óxidos estiveram presentes nas 

discussões em torno da qualidade do ar, realizada na etapa anterior. Assim, a ordem de 

abordagem das funções inorgânicas, nesta proposta, é óxidos, ácidos, bases e sais. 

 

2.2 Procedimentos 

 

2.2.1 Atividade 4: Leitura de texto mobilizador3 sobre a Qualidade do Ar para 

introdução dos conceitos científicos 

 Organize a turma para realização da leitura do texto mobilizador sobre a 

qualidade do ar, de forma que todos os alunos possam participar da leitura; 

  

 Questione os alunos sobre as substâncias químicas presentes na poluição do ar; 

 

 A partir das substâncias identificadas pelos alunos, inicie a abordagem 

relacionando-as à função inorgânica óxidos e, na sequência, continue a 

abordagem das demais funções (os ácidos, as bases e os sais), finalizando com a 

escala de pH.  

 

2.2.2 Atividade 5: Conhecendo o pH de substâncias ácidas e básicas do cotidiano 

 Separe previamente amostras de produtos do cotidiano que contenham 

substâncias ácidas e básicas; Também providencie um indicador de pH, 

preferencialmente que seja facilmente comercializado; ou ainda prepare solução 

                                                           
3 Texto mobilizador sobre a Qualidade do Ar disponível em arquivo anexo ou através do link: 
http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/Monitoramento/Monitoramentodoar-
EmiQualidade/Qualidoar/index.htm&lang= 
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de repolho roxo, água de feijão ou outra solução caseira que possa ser utilizada 

como indicadora de meio ácido e básico; 

 

 Organize a turma em grupos ou duplas para medição do pH, de modo que cada 

grupo utilize uma amostra diferente e solicite o registro dos dados.  

 

2.3 Sugestões para a segunda etapa 

 É importante que a abordagem das funções ácidos, bases e sais enfatize a 

importância dessas substâncias e sejam relacionadas ao cotidiano dos alunos; 

 

 Para a identificação do pH, pode ser solicitado aos alunos, previamente, que 

levem alguma amostra para determinação de sua acidez. 

 

 

3 TERCEIRA ETAPA: ARTICULAÇÃO ENTRE A TEMÁTICA AMBIENTAL 

ABORDADA E OS CONCEITOS CIENTÍFICOS CONSTRUÍDOS 

 

   

3.1 Objetivo 

 Promover a articulação entre a temática ambiental e os conceitos científicos 

construídos, a partir dos dados obtidos do monitoramento da qualidade do ar, de modo a 

contribuir para que os alunos possam fazer as conexões entre a realidade e conteúdos 

disciplinares. 

 

3.2 Procedimentos  

 

3.2.1 Atividade 6: Monitoramento da qualidade do ar 

 Inicie esta abordagem teórica fazendo a interlocução entre a temática ambiental 

a partir do material previamente elaborado, disponível no CD e que pode ser 

adaptado de acordo com a realidade de sua turma, escola e região. O material 

também pode ser impresso ou em formato de apresentação de slides, 

fundamentado em observações feitas nas etapas anteriores, de modo que seja 

possível ampliar os conhecimentos acerca da realidade local; 
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 Solicite aos alunos, previamente, a realização do monitoramento da qualidade do 

ar e o registro dos dados, substâncias químicas e índices, a partir do Boletim 

diário da qualidade do ar, disponível na página virtual do INEA4. Para efeitos de 

comparação é importante que sejam monitoradas estações próximas à escola e 

outras mais distantes;  

 

 A partir dos dados coletados do boletim diário da qualidade do ar, questione os 

alunos sobre os óxidos presentes na poluição em maiores quantidades; 

 

  Promova uma reflexão a partir da comparação entre as diversas estações e se os 

índices apresentados foram o esperado. 

 

3.2.2 Atividade 7: Formulação de medidas que possibilitariam melhoras na 

qualidade do ar 

 Organize a turma em dois grandes grupos, para a realização da atividade na qual 

cada um deverá propor medidas que minimizariam o problema da poluição do 

ar, de modo que um grupo proponha medidas que também beneficie as 

indústrias e, o outro, proponha medidas estritamente voltadas para a natureza, de 

modo à leva-los à uma maior percepção acerca dos diversos fatores que 

envolvem muitas medidas ditas de “preservação ambiental”, adotadas pelos 

órgãos governamentais, muitas vezes, sem efeito preventivo e, sim, lucrativo.   

 

 Promova uma reflexão acerca das propostas, de modo a levar os alunos a uma 

melhor percepção da realidade.  

 

3.3 Sugestões para a terceira etapa  

 O material pode ser elaborado de acordo com a necessidade de ampliação dos 

conhecimentos acerca da realidade local, com base em observações feitas nas 

etapas anteriores; pode ser apresentadas imagens e notícias sobre a atividade 

industrial na localidade; 

  

                                                           
4 Monitoramento da Qualidade do Ar a partir do Boletim diário da qualidade do ar, disponível em: 
http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/Monitoramento/Monitoramentodoar-
EmiQualidade/Qualidoar/Boletimdiriodaqualidoar/index.htm&lang= 
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 O monitoramento pode ser solicitado para determinadas estações, previamente 

estabelecidas, com um limite de, pelo menos, cinco pontos diferentes, em dois 

dias diferentes, de modo que permita a comparação;  

 

 Conforme realidade da escola, disponibilidade de equipamentos tecnológicos e 

acesso à internet, o monitoramento pode ser realizado no decorrer da aula para 

possibilitar a todos os alunos a participação desta atividade; 

 

 Como forma de prever dificuldades na coleta de dados, por parte dos alunos, o 

monitoramento dever ser realizado, também, pelo professor; 

 

 As sugestões dos alunos podem ser registradas no quadro branco para efeitos 

comparativos. 

 

 

 

 


