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                                                             RESUMO  

Esse trabalho apresenta uma sequência didática sobre Geometria Molecular, elaborada após 

análise de uma diagnose aplicada, levando-se em consideração a opinião dos participantes 

envolvidos nesta pesquisa. Utilizou-se a Teoria Cognitiva de David Ausubel e as Obras de 

Paulo Freire, para fundamentar a pesquisa. A sequência foi desenvolvida em duas turmas de 

1ºsérie do Ensino Médio no município de Belford-Roxo, buscou-se envolver os alunos através  

de uma pesquisa bibliográfica  sobre “A importância e tipos de Geometria Molecular”, assim 

como a  elaboração de modelos com materiais alternativos, juntamente com uma ficha 

contendo informações sobre a molécula. Para reforçar a construção do conhecimento, foram 

elaborados e utilizados dois  jogos didáticos, um Dominó Geométrico e um Cara-Cara 

Geométrico.  Ambos abordaram  o assunto estudado em sala de aula durante o 4º bimestre. 

Posteriormente ao processo envolvendo o lúdico, os alunos participaram de uma avaliação 

escrita. Após todo desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, os discentes 

responderam a um questionário, onde  puderam expor suas opiniões sobre as atividades 

desenvolvidas, permitindo ao docente  analisar o processo ensino- aprendizagem e os 

benefícios do uso de atividades lúdicas associado a teoria para abordagem do conteúdo de 

geometria molecular. Após análise e reflexão docente, foi obtido a versão final da sequência 

didática, envolvendo atividades lúdicas para o processo de ensino-aprendizagem de geometria 

molecular no Ensino Médio. Configurando-se como produto final dessa Dissertação, podendo 

contribuir no processo de ensino-aprendizagem de Química à medida que permite a construção 

do conhecimento em conjunto professor-alunos. 

PALAVRAS-CHAVE: Geometria Molecular, Jogos Didáticos, Ensino de Química 
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  ABSTRACT  

This paper presents a didactic sequence of molecular geometry, drawn up after analysis of an 

applied diagnosis, taking into account the opinion of the participants involved in this research. 

We used the Cognitive Theory of David Ausubel and the works of Paulo Freire to support the 

research.The sequence was developed in two groups of the freshman year of high school in 

Belford-Roxo city.  It was sought to engage students through a literature search about "The 

importance and types of molecular geometry” as well as the development of models with 

alternative materials along with a form containing information about the molecule.In the 

consolidation of knowledge, two educational games were used: a Geometrical Domino and 

Geometrical Guess Who. Both addressed the subject studied in class during the 4th quarter. 

As soon as the process involving the recreational activities was finished, students participated 

in a written assessment.After the whole development of the teaching-learning process, the 

students answered a questionnaire where they could express their opinions on the activities 

evolved, allowing the teacher to analyze the teaching-learning process and the benefits of 

using recreational activities associated with theory to the content of molecular geometry 

approach.After analysis and teaching reflection, It was obtained the final version of the 

didactic sequence involving recreational activities for the process of teaching and learning of 

molecular geometry in high school. Configured as the final productofthiswork, it 

cancontribute in Chemistryteaching-learningprocess as it allowstheconstructionofknowledge 

in teacher-studentsinteraction. 

KEYWORDS: Molecular Geometry, Teaching Games, Chemistry Teaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

                            SUMÁRIO  

 

1.0- Introdução 13 

1.1- Objetivos 19         

1.2-             Objetivos Específicos 19 

 2.0- Referenciais Teóricos 20 

 2.1- O Ensino de Química 23 

 2.2- O Uso de Ferramentas Didáticas em Sala de Aula 27 

2.3-             Sequência Didática                                                                    32   

 3.0- Metodologia 34 

 4.0- Resultado e Discussão  47 

 5.0- Conclusão 61 

 6.0- Referências Bibliográficas 63 

 Apêndice 1 69 

 Apêndice 2 70 

 Apêndice 3 71 

 Apêndice 4 73 

 Apêndice 5 75 

 Apêndice 6 76 

 Apêndice 7 77 

  

  



10 

 

  

   

  

                     LISTA DE ABREVIATURAS 

CBQ: Congresso Brasileiro de Química 

CTSA: Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

EDUQUI: Encontro de Educação em Química 

ENCITEC: Ensino de Ciência e Tecnologia 

ENEQ: Encontro Nacional de Ensino de Química 

LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

PCNEM: Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

PNLEM: Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio 

QNEsc: Química Nova na Escola 

RBECT: Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Tecnologia   

SBQ: Sociedade Brasileira de Química 

SD: Sequência Didática 

SIMPEQUI: Simpósio Brasileiro de Educação Química 

PET: Poli (Tereftalato de etileno) 

TRPECV: Teoria da Repulsão dos Pares Eletrônicos da Camada de Valência  

 

 

 

 

    

 



11 

 

 

                      

  LISTA DE TABELA 

 

Tabela 1: Atividades lúdicas no ensino de Geometria Molecular                   38 

Tabela 2:          Resumo da Sequência Didática elaborada e aplicada                      42           

 

 

 

 

 



12 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Tipos e exemplos de geometrias moleculares                   15 

       Figura 2:       Representação de Lewis de alguns elementos 

                      representativos                   16 

 Figura 3 :     Fórmula de Lewis e fórmula estrutural                   16 

      Figura 4: Peça do Dominó Químico                                                                             41 

  Figura 5: Dominó Geométrico                                                                                      42 

  Figura 6:  “Cara a cara” Geométrico                                                                             43 

   Figura 7:   Foto da escola                                                                                                 45  

Figura 8:      Recursos Didáticos utilizados na sala de aula                                                46 

Figura 9:      Causas apontadas para a dificuldade de aprendizagem                   47  

  Figura 10: Finalidade dos jogos didáticos                   48 

Figura 11: Dificuldades na aplicação dos jogos                   48 

Figura12: Exposição do modelo do CH4 e a ficha técnica                   50  

Figura13: Exemplo de ficha técnica                   50 

Figura 14: Exposição do modelo do NH3                   50 

Figura 15: Aplicação do Dominó Geométrico                   52 

Figura 16: Aplicação do Dominó Geométrico                   52 

Figura 17 Aplicação do “Cara a cara”  geométrico                   53 

  

 

 



13 

                                                        

I. INTRODUÇÃO 

Os alunos da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro para os quais leciono, 

mencionam que geralmente não se interessam pela Química por acharem sem utilidade em 

sua vida cotidiana. Esta falta de interesse na maioria das vezes está relacionada, com a forma 

como esta disciplina é ministrada pelo profissional, que nem sempre está preparado para atuar 

de forma contextualizada, relacionando o conteúdo com a realidade dos alunos. Assim, um 

dos desafios enfrentados pelos professores de Química é fazer uma associação entre o 

conhecimento químico ensinado em sala de aula e o cotidiano discente. A Química ainda é 

uma disciplina muito temida pelos alunos, talvez pela abstração e/ou falta de associação com 

os acontecimentos do dia a dia. As notas baixas ao longo dos bimestres demonstram essa 

dificuldade, desse modo é necessário inovar a prática pedagógica, criando situações que 

estimulem e envolvam os alunos no processo de ensino-aprendizagem.  

De acordo com a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (BRASIL, 

1996), o ensino de Química deve colaborar na construção do conhecimento científico do 

educando, colocando-o como participante deste processo e não como mero espectador. O 

discente deve ser envolvido no processo de ensino-aprendizagem e em conjunto com o 

professor aprimorar e construir novos conhecimentos, tornando-se um cidadão consciente e 

capaz de exercer sua cidadania de forma crítica. Deste modo, uma alternativa para facilitar e 

dar sentido ao conhecimento é fazer a contextualização dos conteúdos, dando significado a 

cada um deles. 

A sociedade tem apresentado crescentes avanços científicos e tecnológicos, de modo 

que, torna-se necessário entendermos as consequências destes avanços em nossas vidas 

cotidianas. Isso gera a necessidade de uma reformulação no Ensino de Ciências, tornando-o 

menos tradicional e não apenas baseado em livros didáticos. É preciso problematizar, levar o 

aluno a analisar, criticar e criar soluções para as situações presentes na sociedade da qual faz 

parte. O ensino formal deveria transpor os limites dos conteúdos teóricos e permitir aos alunos 

momentos de debates e reflexões em sala de aula sobre temas atuais, gerando análise e 

questionamento da realidade na qual estão inseridos, buscando assim, uma tomada de decisão 

de forma crítica e consciente a respeito de um dado problema existente na sociedade.  

Dentro da Química, o conteúdo sobre Ligações Químicas merece destaque, pois 

através da união dos diversos elementos, é possível obter milhares de substâncias com 
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diferentes propriedades físicas e químicas. Essas propriedades das substâncias, tai1s como 

estado físico, ponto de fusão e ebulição, entre outras estão relacionados em grande parte ao 

tipo de ligação química que seus átomos realizam na sua formação.  

O meio material ao nosso redor, com suas formas, propriedades e valores, reflete a 

enorme variedade de maneiras como os átomos se ligam para formar compostos. Por 

isso, as ligações químicas representam um assunto de fundamental importância, e 

seu conhecimento é essencial para um melhor entendimento das transformações que 

ocorrem em nosso mundo. Algumas substâncias, como as que compõem os 

alimentos e combustíveis, fornecem energia mediante a quebra e a formação de 

ligações químicas; outras interagem dando origem a novos compostos ou facilitam a 

dissolução de resíduos em um meio fluido (solventes, detergentes). Desse modo, a 

dinâmica das ligações químicas acaba regendo a nossa vida (TOMA, 1997, p. 131). 

Para o entendimento deste conteúdo, o aluno necessita conhecer os elementos da 

Tabela Periódica, e suas propriedades e entender que a formação de ligações químicas 

normalmente envolve somente os elétrons do nível mais externo do átomo. Com a formação 

de ligações, cada átomo geralmente, obtém uma configuração eletrônica estável, que se 

assemelha com a estrutura de um gás nobre (LEE, 1999). Existem três tipos básicos de 

ligações químicas: iônica, covalente e metálica. Esta classificação depende da natureza 

metálica ou não metálica dos átomos envolvidos na formação de uma substância. 

Em se tratando do estudo das ligações covalentes, frequentemente os alunos 

apresentam dificuldades na previsão de geometrias moleculares. Isso normalmente ocorre pela 

abstração do conteúdo, que dificulta imaginar a distribuição espacial dos átomos nas 

moléculas usadas nas aulas. Em geral, essas dificuldades estão associadas com a determinação 

prévia da correspondente estrutura de Lewis, que mostra os elétrons na camada de valência de 

cada átomo, a formação das ligações entre átomos numa molécula e os pares eletrônicos 

isolados que podem existir, sendo usualmente utilizada como ponto de partida para previsão 

da geometria. Segundo Passos (2004), provavelmente essas dificuldades são resultantes da 

falta de oportunidade dos alunos de manusear objetos geométricos no Ensino Fundamental e 

Médio. Os livros didáticos normalmente tratam a geometria como se fosse um dicionário de 

definições, acompanhadas de modelos prontos e raramente os alunos têm a oportunidade de 

explorar as relações geométricas e entender o porquê destas definições. Simplesmente ele 

decora as moléculas mais utilizadas e sua geometria, e posteriormente, isso será cobrado da 



15 

 

mesma maneira, não permitindo que ele construa seu próprio conhecimento, unindo o que está 

sendo apresentado com o que há em sua estrutura cognitiva, para que a aprendizagem tenha 

significado. Normalmente para aprender, o aluno tem que ver sentido no que está sendo 

ministrado, convencido da importância deste conteúdo e de sua liberdade de flexibilidade ao 

reproduzir o que é aprendido, sem ter que reproduzir exatamente como lhe foi apresentado, o 

que geralmente não ocorre. Talvez por isso à dificuldade e desinteresse durante as aulas. 

Geralmente as geometrias moleculares são apresentadas em forma de tabela, com 

imagens bidimensionais, sendo que a geometria é baseada em três dimensões, o que acaba 

gerando dificuldade na aprendizagem deste conteúdo. Exemplo disso seria o aluno aprender 

que a geometria da molécula de água é angular sem antes ter conhecimento do que é angular. 

Para determinar a geometria de uma estrutura é preciso considerar a força de repulsão 

dos pares eletrônicos da camada de valência do átomo. A teoria da repulsão dos pares 

eletrônicos da camada de valência (TRPECV) considera as ligações covalentes que o átomo 

central realiza com os demais átomos como uma nuvem eletrônica. Mesmo o par de elétrons 

do átomo central que não é utilizado em uma ligação, também é tido como nuvem eletrônica.   

As nuvens eletrônicas são formadas por elétrons que possuem carga negativa que se repelem e 

por isso, buscam a maior distância possível para amenizar este efeito, sendo verificada através 

do ângulo formado entre eles. Os pares eletrônicos que envolvem um átomo central, por 

repulsão, se afastam ao máximo uns dos outros, orientando assim a geometria da molécula, 

mas quem a determina é a posição dos núcleos dos átomos que constituem a molécula 

(KOTZ; TREICHEL-JR, 2006). A influência das cargas elétricas negativas dos elétrons na 

disposição geométrica da molécula é chamada de zonas de repulsão, que são criadas em torno 

de uma ligação molecular.  

A geometria molecular está associada ao formato espacial que as moléculas assumem 

devido ao arranjo espacial dos átomos ligados e dos pares eletrônicos isolados. O tipo de 

geometria apresentada por cada molécula é resultante da natureza das ligações e dos 

constituintes. As geometrias moleculares também contribuem na determinação dos odores, 

sabores e atividade de alguns fármacos (SHRIVER; ATKINS, 2006)  

As orientações espaciais das moléculas são: linear, trigonal, tetraédrica, bi- pirâmide 

trigonal e octaédrica, e as geometrias são derivadas destas orientações espaciais, nas quais 

leva-se em conta apenas os pares de elétrons compartilhados (FILGUEIRAS, 1985; 
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DUARTE, 2001; KOTZ; TREICHEL-JR, 2005). A Figura 1 mostra tipos e exemplos de 

geometrias moleculares.  

Assim as moléculas podem assumir várias formas geométricas, dependendo dos 

átomos que a compõem. No Ensino Médio ministrado na Rede estadual do Rio de Janeiro, são 

abordadas as principais classificações: linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica.  

A previsão da geometria molecular, mesmo de moléculas mais simples, representa 

geralmente um problema para muitos alunos do Ensino Médio e até do superior, levando a 

dificuldade posterior em outros tópicos que necessitam da compreensão deste conteúdo 

(MOREIRA, 2006; FURIO, 1996).  

 

                            Figura 1: Tipos e exemplos de geometrias moleculares. 

                  Fonte: http://www.empauta.net/dicasempauta/admin/quimica.jpg  

Esse conteúdo é importante, pois a geometria molecular é um parâmetro fundamental 

para a determinação das propriedades das substâncias, tais como polaridade, ponto de fusão e 

ebulição, dentre outras e contribui para definirmos o tipo e intensidade de forças de atração 

intermoleculares e assim, entendermos algumas características apresentadas pelos compostos, 

bem como o valor de algumas constantes físicas. 

Os livros didáticos exemplificam as principais geometrias moleculares, trazendo 

modelos prontos, que são apresentados e levados à memorização, para um bom resultado nas 

avaliações, sem nenhuma associação com o cotidiano, o que dificulta o interesse do aluno. 

Embora a imagem seja fundamental para ensinar este conteúdo, permitindo a visualização de 
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moléculas com sua geometria, não basta apenas apresentar os modelos existentes, é necessário 

permitir ao aluno criar e manipular esses modelos, pois sair do plano bidimensional para 

tridimensional facilita a compreensão do conteúdo e permite o desenvolvimento da 

capacidade de visualização espacial, que normalmente falta ao aluno. Os livros adotados na 

Rede Estadual de Ensino inicialmente apresentam a representação de Lewis para alguns 

elementos representativos (Figura 2). 

 

  Figura 2: Representação de Lewis de alguns elementos representativos. 

Depois é apresentada a fórmula de Lewis para as moléculas, formadas pela união de 

elementos representativos, que normalmente são aqueles que foram apresentados na Figura 2. 

Além da fórmula de Lewis, é comum a utilização da fórmula estrutural, onde cada ligação 

covalente formada equivale a um traço (Figura 3).   

 

              

                      Figura 3: Fórmula de Lewis e fórmula estrutural 
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O que ocorre é que simplesmente memorizam-se as moléculas mais utilizadas e sua 

geometria, através de modelos prontos e posteriormente, isso será cobrado da mesma maneira. 

Normalmente o aluno tem que ver sentido no que está sendo aprendido, convencido da 

importância deste conteúdo e de sua liberdade de flexibilidade ao reproduzir o que é 

aprendido, sem ter que reproduzir exatamente como lhe foi apresentado, o que geralmente não 

ocorre talvez por isso à dificuldade e desinteresse durante as aulas. 

Deste modo, devido ao exposto resolvi então repensar minha prática docente e buscar 

novas alternativas para abordagem deste conteúdo, optando pela elaboração e utilização de 

uma sequência didática articulada a atividades lúdicas, onde o aluno teria participação ativa 

na construção do seu próprio conhecimento.  
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        I.2 - OBJETIVO  

Objetivo Geral 

  Verificar as possíveis causas da dificuldade na aprendizagem de Ligação Covalente, 

mais propriamente de Geometria Molecular e buscar a criação de novas estratégias para tornar 

o aprendizado do conteúdo em sala de aula, mais atrativo e prazeroso. 

 

1.2 - Objetivos Específicos 

 Desenvolver e aplicar uma Sequência Didática que estimule a aprendizagem de 

Geometria Molecular; 

 Elaborar, construir e aplicar ferramentas didáticas com materiais alternativos para 

auxiliar na compreensão da Ligação Covalente e Geometria Molecular. 

 Validar a Sequência Didática e os recursos elaborados. 

 Elaborar uma cartilha com a Sequência Didática sobre o conteúdo e dicas para orientar 

outros professores para sua utilização (produto). 
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          II - REFERENCIAIS TEÓRICOS 

O grande desafio para o ensino-aprendizagem da Química é a construção de um 

conhecimento sintonizado com as experiências vividas pelo aluno em seu cotidiano e com a 

realidade na qual estão inseridos, visando favorece uma aprendizagem significativa. Segundo 

a LDB (BRASIL,1996), o Ensino de Química deve auxiliar na Educação de forma a favorecer 

a construção do conhecimento científico do educando, colocando-o como o construtor desse 

processo e não um mero espectador. 

Quando o conteúdo abordado não consegue se relacionar com algo já conhecido, 

ocorre o que Ausubel chama de aprendizagem mecânica, ou seja, quando o que foi ensinado 

não interage com informações presentes na estrutura cognitiva do aluno. Neste caso ele só 

será capaz de reproduzir esse conteúdo de maneira idêntica a aquela que lhe foi apresentada, 

não conseguindo transferir o aprendizado adquirido para a solução de problemas equivalentes 

em outros contextos (MOREIRA 2010).  

Dessa forma o conteúdo é decorado e normalmente é esquecido após as avaliações, 

não permitindo uma aprendizagem significativa. O que foi ensinado não apresenta 

importância para os alunos. 

[...] é essencial levar-se em consideração as complexidades provenientes da situação 

de classe de aula, estas por sua vez, incluem a presença de muitos alunos de 

motivação, prontidão e aptidões desiguais; as dificuldades de comunicação entre 

professor e aluno; as características particulares de cada disciplina que esta sendo 

ensinada; e as características das idades dos alunos (AUSUBEL; NOVAK; 

HANESIAN, 1980, p. 5). 

Segundo a teoria de Ausubel o que é aprendido de maneira significativa é retido e 

lembrado por mais tempo, pois as novas informações obtidas são ancoradas em 

conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do que aprende. Para que se tenha uma 

Educação focada em uma aprendizagem com significados é necessário levar em consideração 

a bagagem contida no aluno, isto é, as experiências vividas, o que facilitaria a assimilação dos 

conteúdos, pois seria feita uma relação entre o que o aluno já contém em sua estrutura 

cognitiva e o que deverá aprender. Para realizar esta ponte utilizam-se organizadores prévios, 

que são importantes para que o aluno veja sentido no que está aprendendo.  
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Organizadores prévios são materiais introdutórios apresentados anteriormente ao 

material de aprendizagem em si. Funcionam como uma ponte entre o que aprendiz já sabe e o 

que ele deveria saber a fim de que o novo material venha a ser aprendido de forma 

significativa (AUSUBEL et al.,1980). A principal função do organizador prévio está em 

preencher o hiato entre aquilo que o aprendiz já conhece e o que precisa conhecer antes de 

poder aprender significativamente a tarefa com que se defronta (AUSUBEL et al., 1980, 

p.144). 

   Para Ausubel, os organizadores prévios são facilitadores no processo de 

aprendizagem, pois funcionam como “pontes cognitivas”, que unem o que o aprendiz já sabe, 

porém não percebe que possui uma relação com o novo que está sendo apresentado. Isso 

facilita a aprendizagem significativa de conteúdos específicos, que serão ancorados nos 

conhecimentos prévios do aluno.  

Segundo Ausubel, para uma aprendizagem significativa é necessário que o conteúdo 

que será abordado possa ser relacionado com algo já existente em sua estrutura cognitiva, que 

apresente significado para o aprendiz, despertando seu interesse e facilitando o processo de 

ensino-aprendizagem. 

A essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias simbolicamente 

expressas sejam relacionadas, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, ao 

que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto de sua estrutura cognitiva 

especificamente relevante (isto é, um subsunçor) que pode ser, por exemplo, uma 

imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição já significativos. 

(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN,, 1980, p. 41) 

Na aprendizagem significativa não ocorre apenas a retenção do conhecimento, mas se 

desenvolve a capacidade de transferir esse conhecimento para a sua possível utilização em um 

contexto diferente daquele em que ela se concretizou. Aprender significativamente permite 

que os padrões tradicionais sejam quebrados e a relação professor-aluno se transforme em 

uma relação mestre–aprendiz, deixando de lado a rigidez de padrões pré-fixados, permitindo 

que haja uma troca de experiências, onde os papéis são invertidos a todo o momento, o mestre 

aprende com o aprendiz e vice-versa. 

A aprendizagem significativa é vantajosa, tanto do ponto de vista do enriquecimento 

da estrutura cognitiva do aluno como do ponto de vista da lembrança posterior e da utilização 

para experimentar novas aprendizagens, fatores que a delimitam como sendo a aprendizagem 
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mais adequada para ser promovida entre os alunos. Porém é necessário que o aluno esteja 

motivado a aprender, pois de nada adiantará um material significativo e nem subsunçores 

adequados, se ele não estiver interessado em aprender. “Ninguém aprenderá 

significativamente se não quiser aprender. É preciso uma predisposição para aprender, uma 

intencionalidade” (MOREIRA, 2008, p. 16). 

A metodologia utilizada em sala de aula quando sintonizada como o cotidiano do 

aluno e problemas existentes na sociedade, facilita a construção de um saber sistematizado e 

sintonizado com as experiências vividas pelo educando por meio de um aprendizado 

contextualizado. O aluno deve ser o construtor de seu conhecimento e a sua vivência o ponto 

de partida dos seus estudos, o professor apenas um facilitador do processo ensino-

aprendizagem, criando condições favoráveis ao exercício de atividades que facilitem a 

contextualização dos conteúdos, tornando possível despertar as mais diversas formas de 

pensar e agir em seu aluno. 

As atividades lúdicas, como os jogos didáticos podem atuar como aliada no processo 

de aprendizagem significativa, pois normalmente motiva o aluno a aprender, favorece a 

interação, a associação com o conteúdo que foi ensinado, permitindo que novos 

conhecimentos sejam adquiridos e o simbolismo como criação de significados. 

Mesmo os alunos que possuam conhecimentos prévios em sua estrutura cognitiva com 

a participação nos jogos didáticos desenvolvidos na sala de aula, poderão adquirir novos 

conhecimentos por recepção ou descoberta.  Na aprendizagem por recepção o que deve ser 

aprendido é apresentado ao aprendiz em sua forma final, enquanto que na aprendizagem por 

descoberta o conteúdo principal a ser aprendido é descoberto pelo aprendiz. Entretanto, após a 

descoberta em si, a aprendizagem só é significativa se o conteúdo descoberto relacionar-se a 

conceitos subsunçores relevantes já existentes na estrutura cognitiva (AUSUBEL, 2003).  

Outro teórico da Educação que poderíamos nos aproximar é Paulo Freire, pois 

corrobora com a teoria de Ausubel. Para ele: “A tarefa do educador não é falar, dissertar, mas 

problematizar a realidade concreta do educando, problematizando-se ao mesmo tempo” 

(FREIRE,1992, p.52). 

Segundo Freire o ato de ensinar deve respeitar a autonomia do educando, não  apenas 

no plano simples da “educação”, do “ser educado”, mas no respeitar como pessoa, como parte 
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de uma sociedade e da humanidade. O conhecimento que o aluno possui é um fator que pode 

enriquecer a aula.  Freire propõe a Pedagogia da Autonomia, baseada no diálogo e na reflexão 

sobre a realidade vivida pelo grupo, permitindo à descoberta do poder e responsabilidade de 

agir de maneira autônoma e transformadora (FREIRE, 1996). 

Freire defende uma educação baseada no diálogo, em que professor e alunos sejam 

igualmente sujeitos do aprendizado, o professor não sabe mais do que seus alunos, todos 

possuem conhecimentos que devem ser compartilhados para que uma construção conjunta de 

saberes. 

 (...) o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, 

em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se 

tornam sujeitos do processo em que crescem junto e em que os “argumentos de 

autoridade” já, não valem.(FREIRE, 1987,p.39)  

O professor deve atuar como um mediador pedagógico, e é necessário refletir sobre 

seu papel no processo ensino-aprendizagem. Ele deve organizar situações que despertem a 

curiosidade dos alunos, facilitando interpretação e raciocínio sobre o conhecimento teórico e 

sua aplicação em sua prática de vida. Não se deve educar por improviso ou apenas com base 

nas observações do ambiente escolar, é preciso pesquisar para conhecer o perfil dos 

componentes da classe de aula e assim elaborar a melhor sequência didática, respeitando a 

bagagem dos discentes (MEIER; GARCIA , 2008). 

         II. 1 O ENSINO DE QUÍMICA 

O processo de ensino/aprendizagem de Química é considerado um desafio para os 

educadores da área. Os professores, muitas vezes, estão desmotivados com as condições de 

trabalho e os alunos com a maneira como o conteúdo é ministrado em sala de aula. De acordo 

com Gonçalves; Galiazzi (2004), Zanon; Silva (2000) e Hodson (1994) uma das alternativas 

para melhorar este processo de ensino/aprendizagem, seria aumentar a realização de 

atividades experimentais. Porém, observa-se que a maioria das escolas não dispõe de uma 

infraestrutura adequada, faltando principalmente espaços e materiais destinados a realização 

de aulas práticas. Deste modo, podem-se realizar experimentos didáticos em sala de aula 

utilizando materiais alternativos de baixo custo e de fácil acesso, pois o desenvolvimento das 

habilidades e do espírito investigativo dos discentes não está atrelado a laboratórios 
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modernos, podendo ser despertado com experimentos simples elaborados na escola que 

podem gerar descobertas importantes.   

Diversos estudos e pesquisas mostram que o Ensino de Química é, em geral na 

maioria das escolas, tradicional, isto é, centrado no professor, o qual detém todo o 

conhecimento e os alunos ocupam o papel de meros espectadores (PREDEBON; PINTO, 

2009). Este ensino na maioria das vezes é baseado na simples memorização e repetição de 

nomes, fórmulas e cálculos, totalmente desvinculado do dia a dia e da realidade em que os 

alunos se encontram. A Química neste contexto torna-se uma disciplina maçante, levando os 

próprios alunos a questionarem o motivo pelo qual necessitam aprendê-la, pois é muitas vezes 

apresentada de maneira descontextualizada, o que torna o conteúdo difícil, abstrato e 

cansativo (SANTANA, 2008). 

Por outro lado, quando o estudo da Química faculta aos alunos o desenvolvimento 

paulatino de uma visão crítica do mundo que os cerca, seu interesse pelo assunto aumenta, 

pois lhes são dadas condições de perceber e discutir situações relacionadas a problemas 

sociais e ambientais do meio em que estão inseridos, contribuindo para a possível intervenção 

e resolução dos mesmos (SANTANA, 2006). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998) consideram que os 

conceitos químicos são imprescindíveis para uma eficaz compreensão das Ciências Químicas, 

Físicas e Biológicas, e que o Ensino da Química nas escolas deve oferecer aos alunos muito 

mais do que simplesmente memorização de conteúdos, deve exceder o ensino baseado em 

livros didáticos e formar cidadãos críticos e conscientes. Para isso, é necessário repensar a 

metodologia que está sendo utilizada para abordagem dos conteúdos científicos da grade 

curricular.   

Novas metodologias para o ensino de algumas disciplinas do Ensino Médio propõem 

estratégias para que se possa ministrar de forma mais prazerosa e atrativa o conteúdo 

desejado, de modo a atingir com mais eficiência o objetivo proposto pelo ato de ensinar, que é 

compreensão e desenvolvimento dos alunos. Algumas ferramentas educacionais buscam 

auxiliar o docente a desenvolver junto com seus alunos o ensino de Química mais focado na 

relação dos conteúdos estudados com os acontecimentos presentes no cotidiano, e não apenas 

na aplicação de fórmulas, conceitos e resolução de exercícios meramente teóricos. A 



25 

 

motivação do aluno depende da motivação do professor, afinal ele é o protagonista 

responsável pela arte de despertar interesse pelo conteúdo ensinado.  

Uma das opções para tornar o aprendizado mais simples e prazeroso é a utilização de 

metodologias alternativas. As atividades lúdicas podem assim, auxiliar os alunos na 

assimilação dos conteúdos, e consequentemente proporcionar uma aprendizagem 

significativa. 

Segundo Santana (2008), o lúdico pode contribuir para o aprendizado, pois além de ser 

prazeroso para o aluno, é a interpretação do contexto sócio-histórico refletido na cultura, 

agindo como um mediador da aprendizagem, cooperando significativamente para o processo 

de construção do conhecimento do aluno. Afinal, a Química é uma disciplina que apresenta 

um grau elevado de abstração nas situações apresentadas ao longo do conteúdo, o que gera 

uma dificuldade de entendimento por parte do aluno. As aulas utilizando apenas o quadro e 

giz, normalmente não facilitam o entendimento dos conteúdos e reforçam a rejeição dos 

alunos em relação a disciplina, pois geralmente o professor expõe o conteúdo de maneira que 

o aluno não possa exercer sua criticidade, sendo apenas um ouvinte. Desta forma, os 

estudantes recebem e armazenam as informações de maneira mecânica e memorística. 

Segundo Krasilchik (2004), as aulas desvinculadas do cotidiano dos alunos geram uma 

dificuldade de aprendizagem, pois os estudantes podem não conseguir fazer relação com algo 

que lhes é comum, e o conteúdo acaba por se tornar abstrato. O aprendizado deve apresentar 

algum significado para o aluno, permitindo uma transformação interna a partir dessas novas 

informações, que devem ser relacionadas com o conhecimento preexistente na estrutura 

cognitiva do aluno.  

  Sendo assim, é necessário em alguns momentos inovar a prática pedagógica, na 

tentativa de sanar as dificuldades enfrentadas no cotidiano da sala de aula, possibilitando 

maior êxito na aprendizagem do conteúdo abordado. Há vários fatores que podem atuar como 

geradores dessa dificuldade, tais como a utilização somente de lousa e giz e, a falta de 

associação do conteúdo abordado com a realidade do aluno. 
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Segundo Ausubel:  

As intenções, num sentido muito real, são precursores de motivação de disposições 

mentais que mediam, de facto, os efeitos destes quer no que toca às acções 

pretendidas, quer, finalmente, no que toca a própria memória, facilitando a 

aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003, p. 196). 

Nos últimos anos há uma preocupação com ensino/aprendizagem de disciplinas 

ligadas a Ciência, com o alto grau de dificuldade dos alunos na aprendizagem de conteúdos 

relacionados a área científica, e a desvinculação da Química do cotidiano do aluno. Os jogos 

se apresentam como uma alternativa de contribuição para mudança dessa realidade. Dessa 

maneira, a aplicação desses na escola pode proporcionar oportunidade aos alunos de 

desenvolverem suas capacidades, possibilitando provavelmente, uma aprendizagem que tenha 

realmente significado.  

É necessário buscar novas alternativas para tentar tornar o Ensino de Química mais 

acessível e atrativo para o estudante, para que possamos ter uma sociedade mais consciente, 

participativa, crítica e preocupada com o meio ambiente É preciso alertar os alunos para as 

repercussões sociais do conhecimento científico, não se deve apenas formar cientistas, mas 

cidadãos críticos, capazes de tomar decisões conscientes na sociedade em que fazem parte. 

A Educação não deve apenas transmitir conhecimentos, mais auxiliar na formação de 

cidadãos aptos a tomar decisões, avaliar e julgar criticamente uma situação na sociedade, 

ultrapassando as fronteiras escolares. As autoras Krasilchik; Marandino (2007) discutem a 

importância do conhecimento cientifico ser apropriado pelos alunos e sociedade de um modo 

geral, segundo as elas, conhecer não é somente acumular informações sem utilidades na vida 

prática, e sim necessárias para tomar decisões em sua vida.  

Sob essa linha de raciocínio Libâneo, reflete sobre o papel da escola na formação de 

sujeitos pensantes.   

A escola tem que desempenhar o papel mais amplo e não apenas permitir a 

construção de conhecimentos soltos sem aplicações em situações práticas na 

sociedade. A escola tem, pois, o compromisso de reduzir a distância entre a Ciência 

cada vez mais complexa e a cultura de base produzida no cotidiano e a provida pela 

escolarização. Junto a isso tem, também, o compromisso de ajudar os alunos a 

tornarem-se sujeitos pensantes, capazes de construir elementos, categoriais de 

compreensão e apropriação crítica da realidade (LIBÂNEO, 2010, p.11). 
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O acesso ao conhecimento tecnológico ajudará na formação de um aluno mais crítico e 

ativo, despertando na maioria o interesse pela Ciência e buscando a relação dos conceitos 

científicos com os acontecimentos diários. Para isso faz-se necessário levar o discente a 

romper a idéia de ensino de Ciências que prioriza a memorização de fórmulas e 

nomenclaturas, e construir uma visão de apreender as Ciências para compreensão de sua 

importância para a vida.  

Segundo os PCNEM, o Ensino de Química é importante para uma vida em sociedade: 

 “[…] a Química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os 

horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o conhecimento 

químico for promovido como um dos meios de interpretar o mundo e intervir na 

realidade, se for apresentado como Ciência, com seus conceitos, métodos e 

linguagens próprios, e como construção histórica, relacionada ao desenvolvimento 

tecnológico e aos muitos aspectos da vida em sociedade” (BRASIL, 2006, p.109). 

Verifica-se a necessidade de falar em Educação Química, priorizando o processo 

ensino/aprendizagem de forma contextualizada, ligando o ensino aos acontecimentos do 

cotidiano do aluno, para que estes possam perceber a importância socioeconômica da 

Química, numa sociedade avançada, no sentido tecnológico (TREVISAN; MARTINS, 2006).  

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PCNEM 

(BRASIL, 2006), os professores devem orientar os alunos para que possam construir um 

repertório de valores, princípios que orientem sua vida em sociedade. Portanto, deve-se fugir 

de uma educação autoritária, disciplinadora e de verdade absoluta. O ensino deve sempre que 

possível fugir da memorização de conteúdos, e sem aplicação com o cotidiano do aluno. 

    II. 2 - O uso de ferramentas didáticas em sala de aula 

Uma proposta que contribui para a mudança do ensino é a utilização de modelos e 

atividades lúdicas, como ferramentas potenciais, que objetivam facilitar a aplicação dos 

conteúdos químicos no Ensino Médio, proporcionando uma maior dinâmica na sala de aula. 

Observa-se atualmente que a maioria dos alunos faz parte de uma sociedade 

mergulhada em tecnologia e mídia, permanecendo conectados 24 h por dia em redes sociais, 

fazendo com que normalmente a sala de aula se torne um lugar desinteressante e entediante, 

pois a escola é a mesma de cem anos atrás, não acompanhando os avanços tecnológicos da 
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sociedade, isso acaba gerando fragilidades das instituições de ensino que normalmente não 

conseguem acompanhar a produção acelerada de informações, resultado dos avanços 

científicos e tecnológicos, sobretudo pela falta de inovação em sua estrutura organizacional. 

De acordo com Clesbscha; Mors (2004, p.10): 

O ensino, de um modo geral, não tem considerado esta expansão dos recursos 

tecnológicos, que fazem parte da realidade das pessoas. Nas escolas brasileiras, 

mesmo naquelas que possuem recursos diversos, o ensino continua sendo 

tecnicamente conservador. As aulas são previsíveis e pouco atrativas. 

            Assim, o professor necessita utilizar estratégias para despertar o interesse dos alunos 

facilitando o processo de ensino/aprendizagem, rompendo com a racionalização técnica, 

exercendo o docente o papel de mediador. O lúdico surge no ambiente escolar como uma 

ferramenta didática de ensino, pois o docente deve considerar que os alunos não aprendem 

todos da mesma forma e ao mesmo tempo, sendo necessário respeitar a singularidade de cada 

um, precisando de variadas estratégias de ensino para favorecer sua aprendizagem 

(ANDRADE, 2011). 

Dentre as estratégias de ensino, os modelos podem auxiliar na representação parcial de 

um objeto, processo ou idéia, facilitando a visualização e fundamentação, auxiliando a 

explicação e ajudando a previsão das propriedades e comportamento do sistema modelado, o 

modelo não é uma cópia da realidade, é um recurso utilizado para representar algo 

normalmente abstrato, levando em consideração às interpretações pessoais, dando sentido a 

realidade observada.  

 Para Pozo; Crespo (2006, p.20) [...] “a ciência não é um discurso sobre „o real‟, mas 

um processo socialmente definido de elaboração de modelos para interpretar a realidade”.  

 O Ensino de Química exige muita percepção visual, pois as explicações para 

fenômenos macroscópicos são desenvolvidas por propostas que envolvem interações entre 

átomos, moléculas e partículas subatômicas. A Química está baseada em modelos, mais na 

maioria das vezes essa ideia não é contemplada pelos professores e seus alunos.  
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Para Gilbert; Boulter e Elmer
1
 (2000 apud SANTOS, MALDANER, 2010, p.211) 

“Um modelo é uma representação parcial de uma entidade, elaborado com um ou mais, 

objetivo(s) específico(s) e que pode ser modificado”.    

Normalmente, o conteúdo químico é abordado de modo a passar a sensação que os 

químicos trabalham com objetos palpáveis e visíveis, o que não é verdade, normalmente são 

modelos criados com objetivos específicos, para dá sentido a realidade observada, podendo 

sofrer modificações.  

 Assim, os modelos podem ser utilizados pelos professores com o objetivo de ajudar 

os alunos a entenderem aspectos do conteúdo que se deseja ensinar.  As analogias e modelos 

podem atuar como mediadoras no processo de ensino-aprendizagem, pois podem demonstrar, 

a partir de um material concreto, os fenômenos e conceitos que são cientificamente abstratos, 

trazendo-os para um campo material-concreto onde o aluno poderá compreender e interagir 

melhor com as considerações que lhes forem apresentadas, provendo ao aluno um modelo 

daquilo que não pode ser entendido com facilidade.  

De acordo com Duit (1991), as analogias auxiliam na construção do conhecimento, 

pois permitem a descoberta e ajudam a explicar o processo que relaciona o desconhecido com 

o familiar, ou os conhecimentos prévios e os novos. Segundo Duit (1991), estudos sobre 

concepções alternativas dos alunos em relação aos conceitos científicos evidenciam que eles 

frequentemente usam analogias para tentar compreender os fenômenos em áreas que são 

familiares a eles. 

Já o uso do lúdico pode auxiliar no processo ensino/aprendizagem, pois é capaz de 

transformar o aprendizado em algo interessante e criativo, aumentando a participação dos 

alunos na sala de aula.  

A educação pela via da ludicidade se propõe a uma nova postura existencial, 

cujo paradigma é um novo sistema de aprender brincando inspirado numa 

concepção de educação para além da instrução (SANTOS, 2001, p.53).  

A introdução de atividades lúdicas no ambiente escolar permite romper um pouco a 

barreira do tradicional, normalmente adotado pela maioria dos professores, tornando a 

                                                           
1
 Gilbert; Boulter e Elmer (2000 apud SANTOS, MALDANER, 2010, p.211).  
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abordagem do conteúdo mais prazerosa e despertando o interesse do aluno por ser tratar de 

algo novo.  Segundo Vygotsky, o professor que ensina conceitos de uma forma direta, não 

obtém bons resultados: 

 A experiência prática mostra também que é impossível e estéril ensinar os conceitos 

de uma forma direta. Um professor que tenta conseguir isto habitualmente mais não 

consegue da criança do que um verbalismo oco, um psitacismo que simula um 

conhecimento dos conceitos correspondentes, mas que na realidade só encobre um 

vácuo (VYGOTSKY, 1989, p. 59). 

É necessário que as atividades lúdicas estejam associadas à abordagem tradicional, 

para que seja garantida a aprendizagem do aluno. Por isso é necessário um planejamento onde 

o docente tenha seus objetivos bem claros e definidos, pois para utilizar o jogo como recurso 

didático é necessário que o se questione para que e por que ele está sendo utilizado 

(PERNAMBUCO, 1997). 

Uma aula envolvendo jogos didáticos deve ser bem planejada, pois não se pode perder 

o principal foco, que é a aprendizagem e virar um simples entretenimento. A aplicação do 

jogo deve está centrada na prática pedagógica que se deseja abordar. Os professores são parte 

ativa deste processo, porém alguns ainda apresentam dificuldades no desenvolvimento de 

atividades lúdicas em sala de aula. Um dos fatores que dificulta o uso constante de recursos 

lúdicos na sala de aula é a quantidade de tempo necessário para sua realização (BORIN, 

1995). 

 De acordo com Macedo; Petty; Passos (2005, p.98). 

Ao valer-se do lúdico como estratégia didática, há de se pensar no professor, por ser 

o mediador na interação dos sujeitos com o objeto, sendo vital sua participação no 

processo por meio de inferências e discussões levantadas, além de não permitir que a 

atividade vire uma recreação e nem que a sufoque com a didática.  

O jogo didático é aquele produzido com o objetivo de proporcionar determinadas 

aprendizagens, diferenciando-se do material pedagógico, por conter o aspecto lúdico 

(CUNHA, 2012). É uma alternativa utilizada para tentar atingir determinados objetivos 

pedagógicos, buscando melhorar o desempenho dos estudantes em alguns conteúdos de difícil 

aprendizagem (GOMES et al., 2001).  

Segundo Kishimoto (1994), o jogo é considerado um tipo de atividade lúdica e possui 

duas funções: a lúdica e a educativa. Elas devem estar em equilíbrio, pois se a função lúdica 
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prevalecer, não passará de um jogo e se a função educativa for predominante será apenas um 

material didático.  

O jogo é considerado educativo quando possibilita desenvolver habilidades para a 

aprendizagem tais como argumentação, interpretação, autoconfiança, diálogo, 

questionamentos, resolução de problemas, percepção, criatividade e outras habilidades 

(MELIM, 2009). 

Normalmente despertam o interesse do discente seja para aprender ou por diversão, 

influenciando no desenvolvimento da agilidade e raciocínio. O lúdico pode ser encarado como 

um recurso utilizado para estimular o aluno, pois segundo Teixeira:  

[...] o jogo é um fator didático altamente importante; mais do que um passatempo, 

ele é elemento indispensável para o processo de ensino-aprendizagem. Educação 

pelo jogo deve, portanto, ser a preocupação básica de todos os professores que têm 

intenção de motivar seus alunos ao aprendizado (TEIXEIRA, 1995, p.49). 

Porém eles não devem ser utilizados como recurso único na abordagem de um 

conteúdo, pois não é capaz de abordar todo conteúdo desejado. (LEAL,2013; 

ALBURQUERQUE; LEITE, 2005). 

Se utilizado no momento adequado, tendo uma conexão com a parte teórica abordada 

durante as aulas, provavelmente será uma ferramenta útil para motivação e aprendizado de 

conceitos, facilitando o processo de aprendizagem, pois despertará o interesse do aluno sobre 

conteúdo que está sendo ministrado.  Pode ser introduzido para apresentação de um conteúdo, 

ilustração de aspectos relevantes ao conteúdo, como revisão ou síntese de conceitos 

importantes e avaliação (CUNHA, 2012). 

A aprendizagem é facilitada quando o aluno se envolve nas atividades. Os jogos 

didáticos são motivadores e incentivadores, pois relaciona o conteúdo programático com 

diversão, facilitando a compreensão do assunto abordado e permitindo a interação entre os 

participantes, favorecendo a troca de conhecimentos.  

  [...] a inserção dos jogos no contexto escolar aparece como uma possibilidade 

altamente significativa no processo de ensino-aprendizagem, por meio da qual, 

ao mesmo tempo em que se aplica a ideia de aprender brincando, gerando 

interesse e prazer, contribui-se para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social 

dos alunos (RIBEIRO, 2008, p.19).  
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O jogo didático pode ser utilizado em diversos momentos e com variados objetivos, no 

entanto, o professor deverá analisar sua turma e criar uma sequência didática, onde decidirá o 

melhor instante para utilização deste recurso, devendo apenas mediar à atividade e as 

discussões levantadas pelos participantes, contribuindo para o bom andamento do jogo 

didático, auxiliando para que não vire apenas uma recreação. 

 

    II. 3 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Uma sequência didática permite criar um conjunto de atividades interligadas, com o 

objetivo de ensinar um conteúdo. O professor cria a sequência de acordo com sua realidade, 

buscando tornar o processo de aprendizagem mais significativo para seus alunos, o que 

provavelmente trará resultados positivos. 

Segundo Zabala (1998, p. 20): 

[ ...] as sequências de atividades de ensino/aprendizagem, ou sequências didáticas, 

são uma maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma 

unidade didática. Assim, pois, poderemos analisar as diferentes formas de 

intervenção segundo as atividades que se realizam e, principalmente, pelo sentido 

que adquirem quanto a uma sequência orientada para a realização de determinados 

objetivos educativos. As sequências podem indicar a função que tem cada uma das 

atividades na construção do conhecimento ou da aprendizagem de diferentes 

conteúdos e, portanto, avaliar a pertinência ou não de cada uma delas, a falta de 

outras ou a ênfase que devemos lhe atribuir 

A elaboração de uma sequência didática permite que haja uma troca de saberes entre 

professor e aluno, pois ninguém é o detentor supremo do saber, o conhecimento é construído 

aos poucos em conjunto. Nela, o professor deixa de ser um repassador de informações e se 

torna um mediador, dinamizador e orientador da construção do conhecimento do aluno e até 

da sua auto-aprendizagem, sua função não é apenas de passar conteúdo, mas promover 

subsídios para permitir a construção do conhecimento do aluno. Segundo Alves; Nova 

(2003,p.19), “Seu lugar de saber seria o do saber humano e não o do saber informações”. 

Para elaboração de uma sequência didática é preciso determinar o conteúdo que será 

abordado, o objetivo a ser atingido com a aplicação do tema, o número de aulas, material 

necessário, o desenvolvimento e a avaliação. Carvalho e Perez (2001, p.114) consideram que: 
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É preciso que os professores saibam construir atividades inovadoras      que levem os 

alunos a evoluírem, nos seus conceitos, habilidades e atitudes, mas é necessário 

também que eles saibam dirigir os trabalhos dos alunos para que estes realmente 

alcancem os objetivos propostos.  
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         III. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa participativa, quali-quantitativa, descritiva, aplicada na 

perspectiva de um Estudo de Caso, em que foi estudado o desenvolvimento de uma Sequência 

Didática (SD) para a abordagem do conteúdo de Geometria Molecular. 

Segundo Gil (2007, p.17), pesquisa é definida como: 

[...] procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um 

processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a 

apresentação e discussão dos resultados. 

 

Entende-se que uma pesquisa é iniciada quando possui uma pergunta, alguma dúvida a 

qual se deseja uma resposta. Pesquisar é buscar resposta para algo. Appolinário (2004, p.150) 

define pesquisa como: 

 

Processo através do qual a ciência busca dar respostas aos problemas que se lhe 

apresentam. Investigação sistemática de determinado assunto que visa obter novas 

informações e/ou reorganizar as informações já existentes sobre um problema 

específico e bem  definido.  

 

A realização de uma pesquisa científica pode ser levada por razões práticas, onde se 

tem o desejo de conhecer as possíveis causas do problema observado e buscar alternativas 

para obter êxito, com a elaboração de métodos mais eficazes para abordagem do conteúdo 

desejado. Para iniciar uma pesquisa é necessário conhecimento do conteúdo a ser pesquisado, 

além de recursos humanos, financeiros e materiais. É necessário na elaboração levar em 

consideração o perfil do objeto de estudo e as nossas limitações. 

As pesquisas aplicadas normalmente exigem e partem de estudos teóricos, porém, a 

teoria não deve ser restrita a pesquisa bibliográfica, deve-se levar em consideração também a 

experiência adquirida pelo pesquisador através da observação ao longo dos anos.    

A metodologia empregada neste trabalho foi elaborada a partir da análise do currículo 

mínimo de Química da Rede Estadual do Rio de Janeiro, procurando atender as propostas 

curriculares relacionadas ao 4º bimestre, utilizando atividades lúdicas. Baseou-se em oito 

aulas com atividades práticas participativas criadas a partir da teoria para que o conhecimento 

fosse construído em conjunto e não apenas transmitido, pois de acordo com a pesquisa 
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participante “a importância do conhecimento está em ser não só teórico, mas, sobretudo 

prático” (DEMO, 2009, p. 17). 

Optou-se pela pesquisa-ação porque se acredita que o pesquisador não deva aparecer 

apenas como observador externo, para coletar dados, sem dialogar e interagir com os alunos 

que compõem a classe.  

Segundo Thiollent (1985,p.14) 

“A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no 

qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a 

ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo.” 

 

Nesta pesquisa foi requerida a participação ativa do pesquisador (professora) e alunos 

na situação investigada; com um acompanhamento de 1 mês a um grupo de alunos com 

desenvolvimento da sequência didática elaborada, incentivando a cooperação e  participação 

ativa nas ações e debate de questões surgidas durante a pesquisa. 

A construção epistemológica deste estudo se caracteriza por seu enfoque misto 

qualitativo e quantitativo, sem intenções de generalizar. Sendo possível conduzir uma 

pesquisa qualitativa onde o pesquisador é um observador participante em paralelo com o 

método quantitativo realizando o levantamento de opiniões e atitudes dos discentes e 

transformando após análise em dados gráficos.  

Para Spratt, Walker e Robinson (2004), os estudos multi-métodos utilizam numa 

pesquisa, diferentes metodologias de coletas de dados e análise dos resultados. 

Combinar métodos qualitativos e quantitativos parece uma boa ideia. Utilizar 

múltiplas abordagens pode contribuir mutuamente para as potencialidades de cada 

uma delas, além de suprir as deficiências de cada uma. Isto proporcionaria também 

respostas mais abrangentes às questões de pesquisa, indo além das limitações de 

uma única abordagem (SPRATT; WALKER; ROBINSON, 2004, p. 6). 

O professor-pesquisador procura entender o contexto segundo a visão dos 

participantes da situação estudada e, a partir daí elabora sua ferramenta didática, utilizando a 

interpretação dos fatos estudados e uma pesquisa bibliográfica. Ele faz anotações, questiona, 

ouve, observa, registra, interpreta e documenta.   
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O objetivo é produzir conhecimentos para a aplicação prática, direcionada para à 

solução de problemas específicos no processo de ensino-aprendizagem. O pesquisador busca 

informações através das pessoas envolvidas na pesquisa, e todos os pontos são levados em 

consideração, gerando uma variedade de dados para tentar explicar o conteúdo analisado. 

Busca-se ler e interpretar os fenômenos alvo de estudo, através da coleta e análise de dados 

descritivos, obtidos no próprio ambiente de pesquisa, sem o uso de técnicas descritivas. O 

contexto da pesquisa não deve ser controlado, apenas analisado em sua totalidade.  

A aplicação da proposta foi realizada no C. E. Tenente Otávio Pinheiro na cidade de 

Belford-Roxo, no Estado do Rio de Janeiro. A metodologia foi aplicada a 2 turmas da 1
a
 série 

do Ensino Médio do turno da tarde, com uma média de 30 alunos cada uma, que possuíam 

uma faixa etária compreendida entre 15-16 anos, a maioria proveniente de rede pública de 

ensino e moradores de bairros vizinhos. Desenvolvida em 9 aulas com 50 minutos de 

duração/cada. As condições físicas da escola são boas, embora não haja laboratório para 

práticas de experimentos relacionados às disciplinas científicas é possível utilizar materiais 

alternativos para elaboração de práticas na sala de aula. 

Etapas da Metodologia: 

1) Elaboração e aplicação de uma diagnose, com o intuito de se obter conhecimentos prévios 

sobre o tipo de abordagem a ser realizada. 

2) Pesquisa bibliográfica sobre os tipos de recursos utilizados para o ensino do conteúdo a ser 

trabalhado. 

3) Elaboração de uma sequência didática a ser utilizada no processo ensino/aprendizagem. 

4) Elaboração dos passos de uma pesquisa bibliográfica sobre Geometria Molecular, para ser 

realizada pelos discentes, onde deveriam relacionar moléculas utilizadas no cotidiano com a 

geometria correspondente. O trabalho deve ser realizado no próprio caderno, devendo fazer 

parte do material teórico e auxiliar na construção de recursos didáticos a serem desenvolvidos. 

5) Desenvolvimento e aplicação de jogos didáticos, no qual o aluno terá como objetivo 

relacionar as estruturas de vários compostos com a geometria e as propriedades das moléculas 

analisadas. 
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6) Análise e validação da Sequência Didática e dos recursos elaborados. 

A partir dos resultados apontados na avaliação das respostas dadas no questionário 

diagnóstico, foi pensada e elaborada uma sequência didática para complementar o conteúdo 

contido nos livros didáticos, que será descrita posteriormente. Realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica sobre trabalhos que envolvessem atividades lúdicas publicadas entre os anos de 

2005 até 2013 em revistas e eventos nacionais utilizando a internet como principal fonte de 

consulta, onde se observou que havia poucos jogos envolvendo o conteúdo desejado. As 

principais atividades lúdicas envolviam elaboração de modelos com variados materiais para 

abordagem da geometria de compostos químicos. A maioria dos trabalhos mostra sugestões 

de modelos com materiais alternativos para exemplificar as moléculas com suas respectivas 

geometrias e a utilização de softwares para obtenção da geometria molecular de substâncias 

químicas.  O uso de software como recurso didático não era viável para essa pesquisa, devido 

a falta do recurso necessário para sua utilização na unidade de ensino. 

De acordo coma pesquisa bibliográfica realizada, pode-se observar que alguns 

professores-pesquisadores tem utilizado o lúdico para abordar o conteúdo de geometria 

molecular, principalmente modelos confeccionados com vários tipos de materiais, que podem 

facilitar o aprendizado, pois permite a confecção de moléculas tridimensionais, o que não é 

possível utilizando o quadro e giz.  

A Tabela 1 mostra o resultado da pesquisa bibliográfica realizada sobre o uso de 

atividades lúdicas no ensino de Geometria Molecular, nos principais eventos realizados sobre 

o Ensino de Química e em revista de Educação, nos últimos 8 anos. 
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Tabela 1: Atividades lúdicas no ensino de Geometria Molecular  

 

REVISTA 

OU               

EVENTO 

 

ANO 

 

AUTOR 

 

TRABALHO 

 

TIPO 

13º 

Simpequi 

 

2015 

 

Cunha, J.O.S.; 

Cavalcanti, J.W.B.; 

Barros, E.E.S.;  

Oliveira, P.M.; 

Pedrosa, R.E.N.B. ;  

Araújo, M.C.R.; 

Anjos, J.A.L. 

“Trilhando a Geometria 

Molecular”, como proposta 

didática colaborativa na 

aprendizagem significativa 

de Química. 

Jogos Didáticos 

12º 

Simpequi 

2014 Acácio, R.S. 

Silva, C.B 

Oliveira, E.L.S. 

Silva, K.B. 

Santos, A.F. 

Geometria molecular: 

Dinamizando o  Ensino de 

Química através da 

construção de modelos 

moleculares  

Modelos 

XVI Eneq e         

X Eduqui  

 

 

 

 

2012 

 

 

 

Silva, J. T.; 

Queiroz, J. L. A.;  

Neto, A. C. O.; 

Neto Francisco, D. 

F. S.; Silva,O. G.; 

Nascimento, R.V. 

 

Geometria e polaridade 

molecular sob uma ótica 

interdisciplinar 

Modelos 

 

 

 

 

IV Connepi 

 

2011 

 

Fernandes, 

A.P.S.; 

Souza, T.O.; 

Silva, I.J.; 

Chaves, 

D.C.;Silva, 

M.A.P. 

Modelos  Moleculares 

para o Ensino de  

Química utilizando 

materiais Alternativos: 

Serragem e Biscuit  

 

Modelos 

 

50º CBQ 

 

 

 

2010 

 

Da Silva, I. M. ; 

Pompeu  E. C.; 

Bissoli  , F. M.; 

Alves Souza, R. 

A.; Pereira, G. J.; 

Zan , R. A.  

 

 

Sementes Nativas da Região 

Amazônica Como Nova 

Proposta no Ensino de 

Geometria  Molecular. 

Modelos 

 

 

 

 

 

V Connepi 2010 Lima, J.; 

Carneiro, F. 

Construção de Modelos 

Moleculares para o Ensino de 

Química utilizando fibra de 

Buriti 

Modelos 
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Após o levantamento do material, foram selecionados os artigos que tinham relevância 

para objetivo da pesquisa.  Depois de concluída a análise do material selecionado foi 

esquematizada como seria conduzido o processo de ensino/aprendizagem ao longo das aulas. 

Pois era preciso analisar o cotidiano da sala de aula e as opiniões dos alunos sobre a conduta 

do professor e os métodos utilizados em sua prática docente, para definir a sequência didática 

a ser seguida, baseada na realidade de sua classe.  

 O conteúdo escolhido é de grande importância para compreensão das propriedades 

físicas e químicas apresentadas pelas moléculas e como foram encontrados poucos trabalhos 

envolvendo o conteúdo de geometria molecular articulado com atividades lúdicas, acredita-se 

que este trabalho será mais um instrumento para auxiliar o processo de ensino/aprendizagem 

deste conteúdo. 

A Sequência Didática: 

Tema: O ensino de Geometria Molecular utilizando Atividades Lúdicas. 

Objetivo: Elaborar as fórmulas de Lewis das moléculas e determinar sua geometria, e 

a influência desta disposição espacial nas propriedades físicas e químicas dos compostos. 

Justificativa: A Geometria Molecular é um assunto de extrema importância para 

entendermos o comportamento e as propriedades das moléculas. 

Objetivo: Utilizar recursos lúdicos como modelos moleculares e jogos didáticos para 

estimular os discentes e tornar a abordagem do conteúdo mais atrativa e prazerosa, facilitando 

o processo ensino-aprendizagem. 

Público alvo: Alunos do 1º série do Ensino Médio, da rede estadual de ensino do Rio 

de Janeiro, com dois tempos de aulas semanais. 

Conteúdo: Abordagem dos principais tipos de geometria, após determinação da 

fórmula estrutural de Lewis, considerando os ângulos formados nas ligações, permitindo a 

compreensão das propriedades e comportamento das moléculas químicas. 
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Passos da Sequência Didática: 

1. CONSTRUINDO O CONHECIMENTO: 

1.1. Inicialmente, serão realizadas 4 aulas expositivas sobre Estruturas de Lewis, 

Teoria da Repulsão dos Pares de Elétrons na Camada de Valência (TRPECV) e geometria 

molecular, com ênfase nos principais tipos de geometria abordados no Ensino Médio. Foram 

revisados os conhecimentos sobre ligações químicas necessários para compreensão da 

geometria apresentada pelas moléculas. 

Nas duas primeiras aulas será realizada a exposição do conteúdo referente a estrutura 

de Lewis e feita a divisão de tarefas entre os componentes da classe para exposição da 

resolução de exercícios propostos  e solicitação de uma pesquisa bibliográfica no caderno 

sobre Geometria Molecular e a importância de se estudar esse conteúdo. A professora buscou 

com esse procedimento, permitir que os seus alunos tivessem um primeiro contato com o 

tema que ainda seria abordado e tomasse ciência da importância de se estudar o conteúdo, 

visando uma participação maior durante as próximas aulas onde o assunto seria desenvolvido. 

Na terceira e quarta aula será realizada a exposição do conteúdo de geometria 

molecular, onde os alunos iniciaram a aula exercendo o papel de professor, devendo comentar 

sobre a pesquisa realizada. Essa etapa permitiu que as funções fossem invertidas e que os 

alunos percebessem que todos podem contribuir para construção do conhecimento. 

Durante as aulas expositivas, será procurado estimular o debate em sala de aula, 

focando as discussões em substâncias presentes em alguns produtos consumidos pela 

sociedade  e/ou envolvidos em fenômenos ambientais.  

           Será construída uma lista com substâncias citadas durante as aulas e outras 

acrescentadas pela professora da classe  e pedido aos educandos para realizarem uma pesquisa 

sobre uma das substâncias: H2O, NH3, O2, HCl, C2H6OH, SO2, CO2, SO3 e CH4. As 

substâncias foram sorteadas entre os alunos, os quais deveriam produzir uma ficha com 

características, propriedades e usos da substância. O foco desse levantamento era observar a 

capacidade do aluno em relacionar conceitos vistos na aula de Química com substâncias que 

encontram no seu dia a dia ou se relacionam com elas através de veículos de comunicação, e 
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ir além, conhecer a estrutura dessas substâncias bem como a sua utilidade. Esta pesquisa 

deveria ser realizada extraclasse.  

 Em seguida, será proposta outra atividade para os alunos: criar um modelo para 

representar a estrutura da substância alvo de sua pesquisa, respeitando os comprimentos e 

ângulos das ligações e a geometria molecular da substância, levando-se em conta todo o 

conteúdo abordado em sala de aula.    

 

2. REFORÇANDO O CONHECIMENTO: 

2.1. Em 2 aulas, foram realizadas exposições do material produzidos pelos alunos. 

Cada aluno apresentou aos colegas de turma, seu modelo acompanhado da ficha com as 

propriedades físico-quimicas, características e usos da substância pesquisada. A professora 

mediou todo o processo e promoveu um debate após a exposição sobre os benefícios e 

malefícios gerados pelo uso das substâncias apresentadas.  

2.2. Em uma outra aula, os alunos foram convidados a participarem de uma atividade 

envolvendo jogos didáticos, criados pela professora da turma. Os discentes foram divididos 

em grupos. Foram explicadas as regras de cada um dos jogos produzidos e que o objetivo da 

proposta não era realizar uma competição, mas sim, que todos deveriam aproveitar a 

oportunidade para expor suas dúvidas, aprimorar seus conhecimentos e principalmente, 

trabalhar em equipe. 

Durante o andamento da atividade lúdica, constatou-se que os alunos buscaram 

conceitos prévios sobre as ligações químicas e geometria, relacionando-os com aspectos 

novos do conhecimento, tais como estrutura de Lewis e a geometria molecular. 

 

3. VERIFICANDO A APRENDIZAGEM: 

Na nona aula, foi realizada e corrigida uma avaliação bimestral escrita contendo 

questões sobre o conteúdo abordado ao longo do bimestre e avaliadas as estratégias utilizadas.  
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Tabela 2: Resumo da Sequência Didática elaborada e aplicada. 

Etapa Atividade Objetivos Tempo de 

realização 

Construindo o 

Conhecimento 

Aulas Expositivas Estudar as estruturas de Lewis 

e verificar as geometrias 

moleculares de certas 

substâncias de interesse. 

4 aulas de 

50 min 

 

Reforçando o 

Conhecimento 

Apresentação e exposição 

dos modelos desenvolvidos 

pelos alunos das substâncias 

estudadas 

Fazer um intercambio das 

aprendizagens e a socialização 

dos resultados dos trabalhos 

dos alunos. 

2 aulas de 

50 min 

Aplicação dos Jogos 

Didáticos elaborados 

Fazer uma revisão do conteúdo, 

verificar as dúvidas e saná-las. 

2 aula de 

50 min 

 

Verificando a 

aprendizagem 

Verificação da 

aprendizagem através da 

aplicação e correção de 

uma avaliação escrita. 

Observar se houve a 

aprendizagem do conteúdo. 

1 aula de 

50 min 

 

 Após ser observado o perfil da turma e percebido que em todos os momentos de 

intervalo a maioria dos alunos estava reunida brincando com algum tipo de jogo comercial, 

resolveu-se utilizar este hábito a favor do processo de ensino-aprendizagem em Química, 

visto que era uma atividade que interessava a maior parte dos componentes da classe, e que 

poderia conquistar os demais, aumentando assim o interesse nas aulas e obter um melhor 

rendimento no bimestre. 

Na elaboração de jogos foram considerados alguns aspectos como: utilização de 

materiais de fácil aquisição e de baixo custo, coerência com o Currículo Mínimo da Rede 

Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, facilidade na produção e na utilização em sala de aula, 

visando propor um recurso didático viável a realidade da maior parte das escolas públicas do 

nosso Estado, não necessitando de custos elevados para sua elaboração.   

Dentre os encontrados como viáveis tem-se o “Dominó” que é um jogo conhecido e 

utilizado no cotidiano dos alunos como lazer e o “Cara a Cara” da Estrela. Estes dois jogos 

foram escolhidos, para serem adaptados e utilizados como um recurso didático dentro da 

sequência didática elaborada. Algumas moléculas foram selecionadas para construção dos 

jogos didáticos (Apêndice 7). O Dominó é mais utilizado no cotidiano dos alunos 

participantes, isto está relacionado com o valor de venda e a facilidade de sua aquisição. 

Deve-se ressaltar, que existem vários trabalhos encontrados em revistas ou em congressos que 

adaptaram estes jogos para abordar diversos assuntos da Química, mas no entanto, não 
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observou-se até o momento sua utilização para o estudo de Geometria Molecular. Na 

Sequência Didática, os jogos seriam utilizados como avaliativo e para unir o tradicional e o 

lúdico.  Desta maneira, não teriam apenas a função de brincadeira, e sim de aliado ao ensino, 

tornando o processo de aprendizagem dinâmico e atrativo, despertando o interesse do aluno e 

ao mesmo tempo, servindo de instrumento para observar suas dúvidas sobre o conteúdo. Por 

esse ângulo, o jogo não é o fim, mas a ponte que conduz a um conteúdo didático específico, 

fazendo uso da ação lúdica para a aquisição de informações (KISHIMOTO, 1996). 

Os jogos “Dominó Geométrico” e o “Cara a Cara Geométrico” foram elaborados e 

serão descritos a seguir: 

JOGO 1: DOMINÓ GEOMÉTRICO  

O primeiro jogo denominado de Dominó Geométrico foi proposto como intuito de 

permitir ao aluno relacionar a estrutura do composto com sua geometria molecular. O dominó 

é composto por 28 peças. Na elaboração desse jogo didático (Figura 4), utilizou-se o 

paintbrush, para desenhar a peça do dominó como padrão comercializado nas lojas. As peças 

criadas foram posteriormente impressas em folha de ofício, em seguida foram recortadas e 

forradas com contact em uma base de emborrachado.  

 

 

 

Figura 4: Peça do Dominó Geométrico 

De um lado da peça encontra-se o nome correspondente a uma geometria e do outro 

a fórmula de Lewis de substâncias presentes em nosso cotidiano.  Na Figura 5, mostra-se uma 

montagem do recurso elaborado. 

Os jogadores (alunos) deveriam seguir as regras similares ao dominó comum, como 

descrito a seguir: 
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REGRAS: 

 Grupos de quatro alunos para cada dominó geométrico; 

 Embaralhar e depois distribuir sete peças para cada participante; 

 Um dos participantes jogará a primeira peça e em sentido horário os demais 

realizariam suas jogadas; 

 Caso o participante não tenha a peça necessária, a vez será passada para o 

jogador seguinte; 

Vence o jogo, o participante que conseguir ficar sem peças na mão, tendo 

encaixado todas elas. 

 

 

Figura 5: Dominó Geométrico. 

 

JOGO 2: “CARA A CARA” GEOMÉTRICO 

O segundo jogo denominado “Cara a Cara” Geométrico (Figura 6) foi proposto 

com intuito de realizar uma revisão de todo conteúdo estudado ao longo do bimestre, com o 

enfoque principalmente na parte de geometria molecular. Relacionando a estrutura de Lewis, 

com a geometria molecular e as propriedades apresentadas pela a molécula. 
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Na elaboração foram utilizados materiais de baixo custo de fácil aquisição, com base 

no “Cara a Cara” jogo lançado pela empresa Estrela em 1986 e seguindo o mesmo padrão.  

Foram criados dois tabuleiros com base de papelão, obtidas de caixas de papelões e 

posteriormente, encapadas com cartolina branca, onde foram coladas 15 partes internas de 

caixinhas de fósforo em pé (Figura 6), a parte externa das caixinhas foram encapadas com 

papel crepon azul. 

 As estruturas de Lewis das moléculas foram elaboradas utilizando paintbrush e 

impressas em papel oficio, em seguida recortadas usando como tamanho padrão as caixinhas 

de fósforos.  

 

 

                              Figura 6: “Cara a Cara” Geométrico. 

Foram selecionadas 15 moléculas, apresentadas no Apêndice 7, em seguida 

elaboraram-se cartas com a orientação espacial dessas substâncias, que foram impressas e 

recortadas no tamanho equivalente a parte interna da caixa de fósforos utilizada. 

Posteriormente, as cartas escolhidas (14) foram anexadas no interior de cada caixinha pelos 

jogadores na ordem desejada. Uma das moléculas foi escolhida e colocada na caixinha que 

está destacada no tabuleiro e deverá ser descoberta pelo grupo adversário, lembrando que o 

jogo não pode ser visto como uma competição. O aluno deve entender que é um recurso 

pedagógico para tornar a abordagem do conteúdo mais atrativa, saindo um pouco dos métodos 

tradicionais normalmente utilizados e que todos devem participar, pois o principal objetivo é 
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compartilhar os conhecimentos adquiridos ao longo do processo de ensino-aprendizagem 

utilizado durantes as aulas. 

REGRAS: 

As regras foram adaptadas a partir das utilizadas no jogo comercial e conhecidas 

pela maioria dos alunos. Foram feitas as modificações necessárias para o bom andamento 

da atividade, de acordo com a realidade da turma. 

   Cada jogador deve ficar com um tabuleiro e colocá-lo com o lado da caixinha virado para 

si; 

 Em cada caixinha do tabuleiro foi colocada uma carta. Ao embaralhar as 15 cartas, cada 

jogador escolhe aleatoriamente uma e coloca na caixinha de seu tabuleiro, sem que o 

adversário a veja. 

 Cada jogador terá o direito de fazer uma pergunta ao seu adversário sobre a carta que 

este escolheu. A pergunta a ser feita só poderá ter 2 tipos de respostas: sim ou não.  Exemplo: 

A molécula possui átomo de carbono? É uma molécula apolar? 

 Se um dos jogadores acreditar que sabe a molécula de seu adversário poderá dizer a 

qualquer momento. No entanto, se o seu palpite estiver errado, perderá o jogo. 

 Caso o jogador acerte a molécula, vence o jogo. 
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            IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o desenvolvimento de todas as etapas, a metodologia foi aplicada aos alunos das 

turmas de 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Otávio Pinheiro (Figura 7), escola 

localizada na periferia de Belford- Roxo, onde a população convive com muitas dificuldades 

sociais e econômicas. 

 

Figura 7: Foto da Escola. 

Foram analisados os resultados obtidos durante a diagnose, questionário de avaliação 

das atividades lúdicas e avaliação de verificação de aprendizagem, com intuito de verificar a 

sequência didática desenvolvida e sua contribuição para o processo de ensino-aprendizagem.  

4.1 Resultados da Diagnose 

Antes da aplicação a professora explicou como deveria ser realizada e os objetivos 

pretendidos com essa esta pesquisa de opiniões (APÊNDICE 1), porém não influenciou as 

respostas dos 54 alunos que participaram. 

A questão 1 objetivou conhecer o tipo de recursos didáticos utilizados pelos 

professores de Ciências durante o processo de ensino-aprendizagem na escola.  Observa-se na 

Figura 8, que a maioria dos professores utilizou como principal recurso didático o quadro 

branco e pilot (62%), provavelmente por já fazerem parte da estrutura da sala de aula. Nota-se 

que 23% fazem uso do data-show. Isso pode está associado ao agendamento prévio que deve 
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ser realizado para sua utilização, pois há na escola poucos aparelhos e também devido ao 

tempo gasto pelo professor para instalação deste na sala de aula, visto que não existe um 

profissional destinado para essa função. A minoria utilizou experiências (9%), esse 

quantitativo pode está relacionado a inexistência de laboratório de Ciências na unidade 

escolar., sendo necessária a busca de materiais alternativos e a utilização da própria sala de 

aula para desenvolvimentos das atividades experimentais.  

Apenas 6% utilizaram revistas e jornais como recursos para auxiliar no processo 

ensino-aprendizagem.  

 

Figura 8: Recursos Didáticos utilizados na sala de aula 

 

O que se pode observar é que a maioria dos professores que constituem a comunidade 

escolar, para abordar o conteúdo de sua disciplina, recorre ao quadro branco e piloto, 

utilizando o recurso que já está incorporado a estrutura da sala de aula, não buscando 

normalmente novos recursos didáticos, que poderiam dinamizar as aulas e despertar maior 

participação dos alunos na construção do conhecimento. Isso pode está associado ao tempo 

necessário para elaboração de novas atividades pedagógicas. 

A questão 2, objetivou conhecer as possíveis causas da dificuldade no aprendizado dos 

conteúdos da Química. De acordo com os alunos que participaram da diagnose, a maioria 

64% considera que a linguagem utilizada pelos professores durante as aulas, dificulta a 

compreensão do conteúdo por ser uma linguagem formal, que normalmente não é utilizada 

em seu cotidiano. Os recursos didáticos também foram citados (28%). Poucos (8%) 

atribuíram as dificuldades à relação professor-aluno. Os resultados são mostrados na Figura 9. 
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Figura 9: Causas apontadas para a dificuldade de aprendizagem. 

 

Buscou-se na questão 3 saber, na opinião dos alunos, qual seria a finalidade da 

utilização de jogos didáticos durante as aulas de Química.  

Para a maioria dos alunos (56%) o jogo seria uma maneira diferente de abordar o 

conteúdo, uma experiência nova. Uma parte, 26%, relacionou a utilização de jogos como uma 

maneira de facilitar o entendimento do conteúdo programático, visto que aprenderiam 

brincando, tirando aquela visão séria do processo de ensino-aprendizagem. Para Ribeiro 

(2008) a idéia de aprender brincando, gera interesse e prazer, contribuindo para o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos alunos.  Apenas 12% associaram os jogos 

apenas como brincadeiras, isto é, forma de diversão. E uma minoria, 6 %, atribuiu o uso de 

jogos com uma melhor interação professor–aluno, pois gera uma aproximação. O professor 

deixa de ser o detentor do saber e passa a mediador, como Paulo Freire afirmava, o ato de 

ensinar não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias de um sujeito no outro, o professor 

deve ser capaz  de relacionar as experiências dos alunos como mundo, assumindo um papel 

humanizador (Freire, 2005). Os resultados são mostrados na Figura 10 

. 
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Figura 10: Finalidade dos jogos didáticos 

 

Na questão 4, ao serem perguntados sobre quais seriam as principais dificuldades que 

o professor poderia encontrar na aplicação desse recurso didático em sua turma, a maioria dos 

alunos (58%) relacionou as dificuldades da aplicação ao tempo de aula, que poderia não ser 

suficiente para a organização do local, explicação das regras  e aplicação do mesmo. Uma 

parte, 30%, atribuiu ao espaço inadequado, salas pequenas, o que poderia dificultar a 

organização e andamento da atividade, devido ao barulho e proximidades entre os 

participantes. Uma minoria (12%) relacionou a indisciplina dos alunos, que por não prestarem 

atenção e apresentarem comportamento inadequado, poderia prejudicar o andamento da 

atividade e seu principal objetivo, que era auxiliar o processo de aprendizagem (Figura 11). 

 

Figura 11: Dificuldades na aplicação dos jogos 

 

O resultado da diagnose foi importante, pois indicou alguns fatores que poderiam dificultar 

o desenvolvimento da sequência didática, permitindo a buscar de estratégias para minimizar os 

possíveis obstáculos que poderiam ocorrer durante a aplicação das atividades, como indisciplina e o 

tempo necessário.   
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4.2 -A aplicação da SD 

Com base nos resultados obtidos na diagnose, foi elaborada a Sequência Didática. 

Quatro aulas sobre ligação covalente e estruturas Lewis foram ministradas e ao final da 

primeira aula, foi pedido aos alunos que realizassem uma pesquisa extraclasse sobre “A 

importância da Geometria Molecular”. A pesquisa foi realizada através da consulta a sites na 

internet e livros didáticos sobre o assunto e tudo registrado no caderno, com o intuito de fazer 

parte do conteúdo teórico e ser também, mais uma fonte de estudo.  

Os discentes apresentaram suas pesquisas, registradas em seus respectivos cadernos, 

onde abordaram os principais tipos de geometria molecular e suas características.  Quando o 

conteúdo foi abordado na sala de aula, os alunos já possuíam algum conhecimento sobre o 

assunto, já não era algo tão novo, o que facilitou a assimilação. 

Após a exposição do conteúdo Geometria Molecular pela professora da classe, com a 

utilização da lousa e do livro didático, foi sugerido que os alunos elaborassem modelos com 

materiais variados de fácil obtenção de algumas substâncias. As principais moléculas 

selecionadas foram H2O, C2H6OH, NH3, CO2 , HCl , CH4 e BCl3. 

Cada discente utilizou o material alternativo de sua preferência. Foram utilizadas 

bolinhas de isopor de tamanhos variados, bolas de árvore de natal, pirulito, jujubas, bolinhas 

de papel, bolinhas de ping pong, dentre outras.  Em vários casos foram utilizados palitos para 

representarem as ligações existentes entre os átomos, considerando os ângulos formados, para 

obtenção de modelos que representassem geometria da molécula analisada.  

 Os modelos foram desenvolvidos em suas residências, após pesquisa bibliográfica que 

permitiu a escolha da molécula que seria representada, com base na lista elaborada pelos 

alunos e a professora na sala de aula de compostos conhecidos e normalmente utilizados no 

dia a dia, bem como suas propriedades, utilização, benefícios e malefícios para a sociedade. 

Foi realizada uma exposição com os modelos (Figura 12 a14) elaborados pelos alunos, 

onde foram compartilhados os conhecimentos adquiridos ao longo do processo de ensino-

aprendizagem. Nesta etapa cada discente apresentou sua molécula, ressaltando sua geometria, 

o ângulo formado entre as ligações e as principais aplicações da sua substância em produtos 

utilizados no seu cotidiano e as propriedades físico-químicas através de uma ficha técnica 

elaborada (Figura 13).  
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Figura 12: Exposição do modelo do CH4             Figura 13: Exemplo de ficha técnica     

e da ficha técnica                                           produzida 

 

Figura 14. Exposição do modelo do NH3 com garrafa PET 

Essa ficha facilitou conhecer melhor as propriedades da substância escolhida 

permitindo uma compreensão do comportamento da molécula em algumas situações e o 

conhecimento de produtos comerciais utilizados em seu dia a dia que contém as moléculas 
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expostas. Esse foi o ponto durante a exposição que mais chamou a atenção dos alunos, pois a 

maioria ficou surpresa com o resultado da pesquisa. Alguns relataram que não tinham idéia 

que os compostos químicos estudados possuíam tantas aplicações e estavam tão presentes em 

suas vidas, que normalmente pensavam que tudo que estava associado a Química não 

produzia benefícios, apenas malefícios aos seres humanos e ao meio ambiente. 

Um aluno relatou que agora estava entendendo a importância do conhecimento 

químico para sua formação como cidadão, que antes não via sentido em aprender essa 

disciplina, pois achava sem aplicação em sua vida diária.  

Logo após a exposição aconteceu um debate na sala de aula, onde foi questionado os 

benefícios e malefícios gerados pelo uso das substâncias apresentadas, permitindo aos alunos 

exporem os conhecimentos adquiridos ao longo da pesquisa. Alguns se mostraram surpresos 

com as informações obtidas. Um aluno relatou que não imaginava que o gasto de energia para 

produção de etanol era tão grande, outro ficou surpreso com os efeitos de concentrações 

elevadas de gás carbônico no meio ambiente. O mais surpreendente foi o relato de um aluno 

que trabalhou com a molécula de água, ele expôs durante o debate que nunca podia imaginar 

que água em excesso causasse danos ao organismo humano, devido a eliminação elevada de 

nutrientes pela urina, todos os relatos forma registrados pela professora em um caderno de 

anotações. Ao final do debate todos constataram que suas substâncias apresentavam 

benefícios e que o uso inadequado e a falta de conhecimento é que produzia risco para a 

sociedade e o meio ambiente.  

Na etapa seguinte do processo foram aplicados os dois jogos elaborados para 

revisar, aprimorar e avaliar do conteúdo referente as  ligações químicas e geometria 

molecular, com o objetivo de reforçar e revisar conceitos já aprendidos pelos alunos, de 

maneira o atrativa  e prazerosa. 

Para a utilização do Dominó Químico (Figura 15 e 16), a turma foi dividida em grupos 

formados por quatro componentes. Foram fornecidas sete peças para cada um, o primeiro que 

ficasse sem peças na mão ganharia o jogo. Ressalta-se que o mais importante era a 

assimilação da estrutura molecular representada com sua geometria correspondente e que o 

jogo não era competitivo.  
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Figura 15: Aplicação do Dominó Químico 

 

 

Figura 16: Aplicação do Dominó Químico 

 Os participantes ficaram concentrados, atentos a cada jogada, observando se a carta 

jogada pelo companheiro de jogo estava correta, caso ocorresse de ser colocada uma carta não 

correspondente por parte de um dos companheiros do jogo, os demais alertavam que esta não 

era apropriada, e normalmente explicavam o porquê, permitindo que o conhecimento 

adquirido fosse socializado. Não tinha um único detentor do conhecimento, todos ensinavam 

e aprendiam ao mesmo tempo.   

Durante a atividade todos respeitaram o momento de jogada de cada participante, a 

ordem foi mantida e a troca de conhecimento ocorreu, pois todos contribuíram para o 

andamento do jogo. Todos queriam demonstrar os conhecimentos adquiridos, sem ferir o 

colega que estava participando. A atividade foi vista como uma forma de aprender brincando, 
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uma atividade amigável, embora houvesse a intenção de todos obterem a vitória na atividade, 

foi criado um clima de companheirismo e amizade. Eles mostraram satisfação ao término da 

atividade e pediram para repetir. Cada grupo levou um tempo diferente para concluir o jogo, 

entretanto a média foi de 25 minutos. 

O segundo jogo “Cara a Cara” Geométrico (Figura 17) foi apresentado em outro 

momento, dessa vez a turma foi separada em grupo de 6 alunos, que na sequência seria 

subdividido em dois grupos de três alunos e foram entregues dois tabuleiros, com as quinze 

cartas com fórmula estrutural de algumas moléculas. Uma seria escolhida e o grupo 

adversário deveria realizar perguntas referentes ao conteúdo estudado que permitisse através 

das respostas, que só poderiam ser sim ou não, identificar a molécula em questão. Essa 

atividade lúdica requereu mais concentração e conhecimento sobre o conteúdo estudado no 4º 

bimestre. O trio que conseguisse identificar a molécula escolhida primeiro, venceria o jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: aplicação do “Cara a Cara” geométrico  

Durante o desenvolvimento das atividades lúdicas, os alunos ficaram apreensivos, pois 

era a primeira vez, que iriam utilizar esse tipo de recurso em sala de aula e atentos, buscando 

utilizar todo o conhecimento obtido nas aulas para obterem sucesso a cada rodada do jogo. 

Cada acerto era comemorado e tornava a atividade mais atrativa, e os alunos mais 

concentrados na atividade desenvolvida. Quando o aluno errava ao invés de ficar desmotivado 

prestava mais atenção para obter um resultado favorável na próxima etapa. 
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Todos os alunos presentes na sala de aula foram envolvidos na atividade e 

participaram, compartilhando seus conhecimentos, concretizando o aprendizado adquirido, 

havendo uma troca, e deste modo, o conhecimento foi solidificado em conjunto. 

O jogo didático favoreceu a interação entre os participantes e a socialização dos 

conhecimentos adquiridos ao logo da sequência didática elaborada para abordagem do 

conteúdo desejado. 

 

4.3 Avaliação 

Foi aplicado um questionário (APÊNDICE 2), para analisar os benefícios gerados pela 

utilização de jogos didáticos no processo de ensino-aprendizagem. Para finalizar que foi 

realizada uma avaliação discente (APÊNDICE 3) que abordava todo conteúdo desenvolvido 

ao longo do bimestre e análise pela docente da SD (APÊNDICE 4) aplicada. Estas avaliações 

serão relatadas a seguir. 

Avaliação dos jogos: 

Após a participação nos jogos didáticos, ocorreu a aplicação de um questionário 

(APÊNDICE 2) aos alunos das duas turmas envolvidas nas atividades, com o intuito de 

conhecer a opinião deles sobre a utilização do lúdico no processo de ensino-aprendizagem. 

A Questão 1 objetivou observar se os alunos gostaram de participar das atividades 

lúdicas aplicadas para auxiliar a assimilação e revisão do conteúdo desejado.   

Observou-se que praticamente todos os alunos gostaram de participar das atividades 

lúdicas (94%) e apenas 6% indicaram não terem apreciado esse tipo de recurso didático. O 

que permite constatar que as atividades lúdicas foram aceitas por praticamente todos os 

envolvidos no processo. Segundo relato dos próprios alunos a atividade foi prazerosa e 

desafiante despertando o interesse pelo conteúdo estudado, tornando a aula mais animada.  

A Questão 2 buscou verificar se a utilização de atividades lúdicas facilitou a 

assimilação do conteúdo Geometria Molecular. As respostas obtidas reforçaram o que foi 

observado ao longo das atividades, onde a maior parte dos envolvido demonstrou 

compreensão, associando com facilidade o conhecimento teórico do conteúdo de geometria 

com as atividades propostas.  92% dos alunos indicaram que as atividades lúdicas sugeridas 
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facilitaram a compreensão do conteúdo, auxiliando a concretização dos conhecimentos sobre 

geometria molecular. Os alunos comentaram que as atividades foram dinâmicas e prazerosas, 

deixando de lado a formalidade e facilitando a troca de conhecimentos, despertando o 

interesse e curiosidade por ser uma novidade em seu ambiente escolar. Apenas 8% não viram 

as atividades lúdicas com facilitadora para assimilação do assunto abordado, indicaram que 

era apenas uma brincadeira e que não acrescentou na consolidação do aprendizado do 

conteúdo abordado.  

A Questão 3, buscou observar a opinião dos alunos sobre a utilização das atividades 

lúdicas no processo de ensino-aprendizagem, de um modo geral, isto é, em outras disciplinas. 

Os alunos (94%) indicaram que as atividades lúdicas deveriam ser utilizadas com frequência 

pelos professores, pois favorece a interação entre os alunos e professores. Isto foi observado 

ao longo do processo de ensino-aprendizagem, pois havia um grupo de alunos que tinham 

uma relação distante e fria com a professora e durante as atividades a aproximação foi 

ocorrendo naturalmente, facilitando a assimilização dos conteúdos, pois aprender-brincando é 

mais prazeroso. Segundo os relatos dos alunos estes tipos atividades são desafiadoras e 

tornam as aulas mais dinâmicas, o que desperta maior interesse pelo conteúdo abordado.Um 

pequeno grupo indicou que essas atividades, não deveriam ser utilizadas com frequência pelos 

professores, pois relataram que não sentiram-se a vontade e apresentaram dificuldades durante 

as atividades desenvolvidas. 

Na Questão 4 buscou-se verificar a opinião dos alunos a respeito da utilização das 

atividades desenvolvidas para melhoraria do rendimento escolar. Nota-se pelas respostas 

que a maior parte (96%)  dos envolvidos no processo, reconheceram que o rendimento 

escolar no 4º bimestre seria melhor, pois as atividades lúdicas ajudaram a revisar e 

concretizar os conceitos apresentados nas aulas teoricas, mesmo alguns alunos que não 

gostaram das atividades, reconheceram que ajudou no processo ensino- aprendizagem do 

conteúdo, pois tornou a aula mais dinâmica e permitiu maior interação entre os alunos e 

aproximação com o professor, facilitando a troca de saberes e consolidação do 

conhecimento.   

As atividades lúdicas proporcionaram relacionar os conceitos novos com os já 

existentes na estrutura cognitiva do aluno adquiridos no decorrer do 3º bimestre e pela 
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exposição de temas atuais pela midia , que segundo Ausubel permite uma aprendizagem 

significativa. 

Avaliação da Aprendizagem 

Uma avaliação escrita foi realizada pelos alunos (APÊNDICE 3), com o intuito de 

verificar e analisar o conhecimento adquirido ao longo do bimestre, através da associação da 

teoria com atividades lúdicas, e não apenas para classificá-los com base na nota obtida. 

Embora as atividades lúdicas já venham sendo utilizadas há algum tempo no processo 

de ensino-aprendizagem em algumas escolas, para os alunos envolvidos nesta pesquisa era 

algo novo, pois nunca foram utilizados estes tipos de atividades em sala de aula para auxiliar a 

compreensão dos conteúdos programáticos das disciplinas da grade curricular, o que 

despertou o interesse da maior parte dos envolvidos  e uma participação ativa nas aulas.  

Na Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, a média mínima para a aprovação é 5, 

o professor deve aplicar ao longo do bimestre três instrumentos de avaliação, onde a prova 

deve obrigatoriamente ser um deles, valendo 5 pontos. Os outros 5 pontos, devem ser 

divididos em duas avaliações, determinadas pelo professor de acordo com seu planejamento 

bimestral, onde normalmente uma terá o valor de 3 pontos e a outra 2 pontos. 

A pontuação máxima da avaliação escrita realizada era 5 pontos. Observou-se que a 

98% dos alunos avaliados acertaram acima de 50%  das questões, apenas 2% obtiveram notas 

inferiores a 2. Com base nos resultados obtidos  é possível observar que as sequência didática 

auxiliou na compreensão do conteúdo. 

Na prova bimestral 40% dos alunos envolvidos na sequência didática elaborada 

obtiveram notas entre 4,0 – 5,0, percentual considerável quando comparado com bimestres 

anteriores, onde o conteúdo havia sido abordado apenas com o método tradicional, sem 

utilização de atividades lúdicas. Isto pode está associado à linguagem utilizada, que foi um 

facilitador no processo de aprendizagem e na transformação da relação professor-aluno. 

Ocasionando interação dos alunos com o conteúdo através do lúdico e a troca de 

conhecimentos com seus colegas de classe nas discussões ao longo da realização das 

atividades. Observa-se que esta proposta coloca o aluno como protagonista e o professor com 

mediador. Segundo Ausubel (2006), é importante a mudança de papéis durante o processo de 

ensino. 
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Avaliação da Sequência Didática  

Um questionamento gerado por Freire (2001, p. 75) levou-me a refletir: “Como ser 

educador, sobretudo numa perspectiva progressista, sem aprender com maior ou menor 

esforço, a conviver com os diferentes?” O diálogo seria uma alternativa para permitir uma 

convivência harmoniosa entre o educar e o educando, diminuindo distância entre eles, e 

facilitando a participação dos alunos durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Para Paulo Freire a interação entre professor e aluno se caracteriza em um sistema 

horizontal, onde uma relação de respeito tem que ser criada. Assim, o professor realizará seu 

trabalho com maior qualidade e fará mudança na aprendizagem e na vida de seus alunos. 

Os resultados obtidos após a construção e aplicação da sequência didática 

desenvolvida com base na experiência docente da professora mostraram que houve  a 

participação ativa dos discentes na construção do conhecimento, e permitiram observar o que 

Freire e Ausubel há muitos anos já haviam observado e defendido em suas obras, isto é, que é 

preciso encurtar a distância entre professor-aluno, construindo uma relação afetiva, onde o 

respeito existe e os papéis (professo-aluno) são invertidos a todo o momento. O aluno passa a 

construir seu conhecimento e deixa de ser apenas um mero espectador, que não sabe nada e 

apenas ouve, tendo uma atitude passiva, rompendo o sistema que Freire (1987) denominou de 

concepção bancária, onde o professor é o detentor do saber e não considera a educação e o 

conhecimento como processo de busca, não permitindo uma aprendizagem significativa. 

Segundo Ausubel (1978), para que o processo de ensino-aprendizagem seja significativo e 

desperte o interesse do aluno é preciso que haja uma relação entre o conhecimento contido em 

sua estrutura cognitiva e o novo que está sendo apresentado.  

As atividades lúdicas são ferramentas que estimulam a busca e construção de 

conhecimentos e permitem  interação entre os alunos  e professor, facilitando a socialização e 

o processo de ensino-aprendizagem.  

Durante as etapas da sequência didática desenvolvida foi possível observar o quanto a 

transformação da relação professor-aluno é importante para o processo de ensino, pois antes 

os discentes apresentavam certo receio em expor suas opiniões, se limitando apenas em copiar 

o conteúdo, entretanto, após a aplicação da SD, foi observada uma maior participação e 

autonomia discente.  A linguagem utilizada foi outro fator que contribuiu para obtenção dos 
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resultados alcançados, não apenas relacionado a notas, mais também na visão geral do aluno 

sobre o seu  processo de ensino-aprendizagem. 

Ao longo do semestre os alunos demonstraram comprometimento com as atividades 

propostas. Percebeu-se que a metodologia utilizada favoreceu o interesse dos alunos pelos 

conteúdos trabalhados. Os alunos manifestaram verbalmente que a Química passou a fazer 

sentido. Cabe ressaltar que, o índice de aprovação de alunos no primeiro ano do Ensino Médio 

na disciplina de Química aumentou em comparação aos índices de anos anteriores.
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V. CONCLUSÃO 

Este trabalho propôs-se a analisar o uso de uma sequência didática diferenciada para o 

Ensino de Química, com intuito de aplicar e analisar a inserção de atividades lúdicas no 

processo de ensino-aprendizagem em turmas do 1º série do Ensino Médio, da rede estadual. 

Para tanto, foram observados os comportamentos e analisados questionários e avaliação para 

compreender o quão significativo foi esta ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. 

Com a aplicação da sequência didática, buscou-se que os alunos participassem 

ativamente do processo de aprendizagem, permitindo que os mesmos construíssem seu 

conhecimento e não atuassem apenas como meros espectadores, tornando o ambiente escolar 

descontraído, melhorando a interação entre os colegas de classe e com a professora. 

A produção de dois jogos didáticos auxiliou a abordagem do conteúdo de geometria 

molecular, e tornou mais prazeroso e agradável a consolidação do conteúdo estudado. Isso foi 

constatado através do questionário e avaliação elaborada e aplicada aos alunos ao final do 

processo.  

Ao longo do bimestre os alunos demonstraram interesse pelas atividades propostas. 

Percebeu-se que a metodologia utilizada favoreceu a construção de conhecimento e 

comprometimento durante as etapas propostas na sequência didática.  Os alunos manifestaram 

verbalmente que as aulas tornaram-se mais agradáveis e desafiadoras.  Com base nos 

resultados obtidos nas atividades e avaliação, foi possível constatar que o desempenho escolar 

de alunos na disciplina de Química aumentou em comparação aos bimestres anteriores. Foi 

observado que a unidade escolar não pode ser considerada o único local para adquirir 

conhecimento, que a vida em sociedade também pode contribuir, desde que haja uma ligação 

entre o que se encontra na estrutura cognitiva do aluno e o novo apresentado no ambiente 

escolar. As questões cotidianas e inseridas no processo de ensino-aprendizagem auxiliaram na 

construção do conhecimento significativo, permitindo que os alunos percebessem que a 

Química transcende as fronteiras da escola.   

As escolas pertencentes à rede estadual de educação seguem um currículo mínimo 

estabelecido pela Secretária Estadual de Educação, mas é possível com a inserção de 

atividades lúdicas abordar de maneira diferente os conteúdos. Para isso o primeiro passo é o 

desejo em querer inovar.  Algumas estratégias podem ser utilizadas nas práticas escolares para 
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facilitar o aprendizado, nesta diversidade de estratégias didáticas observa-se atividades 

lúdicas, despertam o interesse dos alunos.   

Foi possível constatar que a inserção de atividades lúdicas foi aceita pela maioria dos 

alunos, como uma estratégia facilitadora no processo ensino-aprendizagem e para o aumento 

no rendimento escolar.  

As atividades aplicadas e os momentos de debates e reflexões, troca de experiências e 

saberes permitiram vivenciar uma prática de ensino baseada no diálogo e valorização do 

conhecimento contido na estrutura cognitiva dos alunos e, contribuíram em mudanças 

positivas no ambiente escolar, transformando a relação professor-aluno.  

A participação ativa dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, com o professor 

como mediador, facilitou a compreensão do conteúdo, gerando melhoria no rendimento 

escolar, além de proporcionar a formação de discentes mais conscientes, cooperativos e 

críticos. 

A elaboração e desenvolvimento do produto educacional contribuíram para a 

construção do conhecimento, permitiu conhecer novos métodos para auxiliar o processo de 

ensino-aprendizagem. Portanto, com os resultados obtidos após abordagem do conteúdo de 

Geometria Molecular nesta sequência didática, esta vem a ser um caminho alternativo que 

aliado ao ensino tradicional, pode contribuir para uma aprendizagem significativa. 

A cartilha que contém a sequência didática, produto desta Dissertação, apresenta 

sugestões de atividades que podem ser adaptadas de acordo com a realidade do professor, pois 

cada turma possui um perfil próprio. 

É desejoso que esta pesquisa venha auxiliar outros professores a buscarem novas 

estratégias de ensino, de modo a despertar o interesse dos discentes pelos conteúdos ensinados 

e de importância para compreensão de fenômenos existentes em seus cotidianos.   
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APÊNDICE 1 

Diagnose 

1)Quais são principais recursos didáticos utilizados pelo seus professor? 

a) Quadro e pilot     b) Data Show   c)Experiências  d)Revistas e Jornais  

 

2) Quais são principais dificuldades no seu aprendizado do conteúdo da disciplina de 

Química? 

a) A linguagem utilizada      b) Os recursos didáticos empregados 

c) A relação professor – aluno  

 

3)Em sua opinião, qual seria a finalidade da utilização de um jogo didático durante as aulas 

de Química? 

a) Brincadeira                  b) Facilitar o entendimento do conteúdo da disciplina 

c) Ensinar de maneira diferente          d) Melhorar a interação professor – aluno 

 

4) Em sua opinião, quais seriam as principais dificuldades que o professor poderia 

encontrar na aplicação desse recurso didático em sua turma? 

a) Excesso de aluno na classe       b) Espaço físico inadequado 

c) Tempo                                       d) Indisciplina dos alunos 
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APÊNDICE  2   

Questionário de análise após aplicação das atividades Lúdicas 

 

1) Você gostou de participar das atividades lúdicas? 

a) Sim 

b) Não 

Por que: 

 

2) As atividades lúdicas facilitaram o aprendizado do conteúdo de geometria molecular? 

a) Sim 

b) Não 

Por que: 

 

3) Os professores deveriam utilizar com maior freqüência atividades lúdicos?  

a) Sim 

b) Não 

 

4) O rendimento escolar no 4ºbimestre será beneficiado com as atividades lúdicas? 

a) Sim 

b) Não 

 

Por que: 
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APÊNDICE 3    

 

Avaliação Escrita 

 

COLÉGIO ESTADUAL OTÁVIO PINHEIRO                          

 Aluno:                                                                                                    

Professor: 

Turma:                                                                                                  NOTA                                                                                                   

Disciplina:                      

                   

                    VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

                                                                                                      

      

 

 

1) Quando um vulcão entra em erupção com força explosiva suficiente, as cinzas 

vulcânicas, contendo dióxido de enxofre, podem atingir a estratosfera. Lá, fenômenos físico-

químicos criam uma fina camada de partículas esbranquiçadas que, durante meses ou anos, 

circundam a Terra e refletem parte dos raios solares, impedindo que a radiação atinja o solo. 

Como resultado desse fenômeno, pode ocorrer um resfriamento do planeta. 

 

Com o uso dos conhecimentos adquiridos na teoria associados as atividades lúdicas, responda 

o que se pede sobre o dióxido de enxofre: 

 

a)Determine a fórmula eletrônica da molécula 

 

 

 

b) Qual é a geometria molecular? 
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c) Como a geometria molecular dessa substância influencia as suas propriedades físico-

químicas dessa substância? 

d) O uso de modelo em atividades anteriores, facilitou a resolução das questões anteriores? 

Por que? 

 

2) (UFF RJ-adaptado) - A química está na base do desenvolvimento econômico e 

tecnológico. Da siderurgia à indústria da informática, das artes à construção civil, da 

agricultura à indústria aeroespacial, não há área ou setor que não utilize em seus processos ou 

produtos algum insumo de origem química. Um desses insumos é o metano, gás natural, 

usado como combustível na indústria química. A queima do metano pode ser representada 

pela seguinte equação: 

 

                               CH4(g) + 2O2(g)       CO2(g) + 2H2O 

 

Em relação ao metano (CH4) e ao dióxido de carbono (CO2), determine: 

 

Quais as principais fontes de gás carbônico que você conhece? 

 

 

 

b) Embora as moléculas de metano e gás carbônico contenham carbonos em suas 

composições, apresentam propriedades diferentes. Com base em seus conhecimentos, como 

isso pode ser explicado? 
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APÊNDICE 4   

 

Sequência Didática 

É o conjunto de atividades interligadas, com o objetivo de ensinar um conteúdo,onde o 

professor pode adaptar a sequência de acordo com sua realidade. 

1)  

2) Construindo o Conhecimento 

Inicialmente, foram realizadas 4 aulas expositivas sobre Estruturas de Lewis, Teoria 

da Repulsão dos Pares de Elétrons na Camada de Valência (TRPECV) e Geometria 

Molecular, com ênfase nos principais tipos de geometria abordados no Ensino Médio.    

Durante as aulas foram criadas situações que permitisse aos alunos expor seus 

conhecimentos que pudessem ser utilizados como ponto de ancoragem para as novas 

informações que seriam apresentadas. Exemplo: 

No nosso dia a dia, é comum o uso de moléculas na composição de diversos produtos 

utilizados: em nossas residências; nas escolas; postos de gasolina; em diversos tipos de 

estabelecimentos comerciais;  etc. 

Quais são as principais substâncias utilizadas no seu dia a dia? 

Com base na natureza dos átomos contidos em sua formulação, são compostos iônicos 

ou moleculares? 

Quais são as características dessas substâncias? 

Foi possível revisar e aprimorar o conteúdo de ligações químicas abordado 

anteriormente, facilitando a introdução do assunto desejado e favorecendo para construção de 

um conhecimento significativo. 

Além das moléculas citadas pelos alunos, houve a inserção de outras sugeridas pelo 

professor. Posteriormente foram sorteadas entre os alunos e pedido que fosse construído um 

modelo com materiais alternativos e uma pesquisa sobre as propriedades físico-químicas e 

aplicações, para elaboração de uma ficha técnica. 

   



74 

 

 

 

2) Consolidando o Conhecimento 

 

Os modelos elaborados pelos alunos foram apresentados durante a aula 

juntamente com a ficha, permitindo a socialização do conhecimento adquirido com os 

demais membros do grupo. 

Em uma outra aula, os alunos foram convidados a participarem de uma aula 

envolvendo jogos didáticos, criados pela professora da turma. Os discentes foram divididos 

em grupos. Foram explicadas as regras de cada um dos jogos produzidos e que o objetivo 

da proposta não era realizar uma competição, mas sim, que todos deveriam aproveitar a 

oportunidade para expor suas dúvidas, aprimorar seus conhecimentos e principalmente, 

trabalhar em equipe. 

  

3) Verificando a Aprendizagem 

Os alunos participaram de uma avaliação escrita, envolvendo todo o conteúdo 

desenvolvido ao longo do bimestre, com intuito de analisar o conhecimento construído,  

através da associação da teoria com atividades lúdicas, e não apenas para classificá-los com 

base na nota obtida. 
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APÊNDICE 5    

 

Elaboração do Jogo: Dominó Geométrico 

1º passo: Selecionar as moléculas que serão utilizadas. 

2º passo: Elaborar a fórmula molecular e estrutura de Lewis correspondente, 

podendo ser confeccionada no paintbrush.   

3º passo: Confeccionar as peças no formato de um retângulo, cujas medidas 

sugeridas são 7x3cm, semelhante ao domino comercial. 

4º passo: Imprimir as peças em folha de ofício ou papel cartão, de acordo com material 

disponível. 

5º passo: Recortar as peças impressas. 

6º passo (opcional): colar as peças numa base de papelão, fixando com contact, para 

maior durabilidade do jogo didático criado. 

 

Regras 

 

 Grupos de quatro alunos para cada dominó geométrico. 

 Embaralhar e depois distribuir sete peças para cada participante. 

 Um dos participantes jogará a primeira peça e em sentido horário os demais 

realizariam suas jogadas. 

 Caso o participante não tenha a peça necessária, a vez será passada para o jogador 

seguinte. 

 Vence o jogo, o primeiro participante que consegui ficar sem peças na mão, tendo 

encaixado todas elas. 

Sugestões de Moléculas para construção do Dominó: 

 

CO2, H2O, PCl3, SO2, CH4, BCl3, NH3, O2, N2, HCN, CCl4 
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APÊNDICE 6    

Elaboração do Jogo didático Cara a Cara Geométrico 

1º passo: Selecionar 30 caixinhas de fósforo vazias. 

2º passo: Encapar as partes externas das caixinhas com o material de preferência 

(sugestão: papel crepon). 

3º passo: Confeccionar uma base de papelão, podendo ser encapada com folha de 

ofício. 

4º passo: Colar a parte interna das caixinhas de fósforo na base de papelão. 

5º passo: Elaborar as estruturas de Lewis de moléculas, de preferência utilizadas 

principais moléculas presentes no cotidiano dos alunos. 

Regras: 

 

*Subdividir a turma em 2 grupos sugere-se trios ou quartetos. 

*Entregar um tabuleiro e as cartas para cada grupo. 

*Os participantes de cada grupo de selecionar a carta que deverá ser descoberta pelo grupo 

oponente, colocando na caixinha em destaque no tabuleiro. 

*O grupo adversário deve fazer perguntas sobre o conteúdo estudado, que permita através 

das respostas, que só pode ser sim ou não, identificar a molécula. 

*O grupo que descobri primeiro a molécula, vence o jogo. 

Sugestões de Moléculas 

HCl, Cl2, CCl4, PCl3, CH4, CO, CO2, NH3, NCl3, BCl3, H2O, N2, SO2, SO3 e SCl2. 
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Apêndice 7  

As moléculas trabalhadas nos jogos.   

 

Molécula Estrutura 

de Lewis 

Geometria Características Curiosidades 

Metano 

 

CH4 

 

 

Tetraédrica 

 

Massa 

molar: 16,04 g/mol 

Apolar 

Densidade: 0,66 

kg/m³ 

Ponto de ebulição: -

161,5 °C 

Ponto de fusão: -182 

°C 

gás incolor 

 Principais Fontes: 

*Processo 

de digestão de 

animais herbívoros, 

carnívoros e 

onívoros; 

*Emanação através 

de vulcões de 

lama e falhas 

geológicas; 

*Decomposição 

anaeróbica 

de resíduos orgânic

os. 

 

Água 

 

H2O 
 

Angular 

 

 

Massa 

molar:18,01524  

g/mol 

Polar 

Densidade:1000  

kg/m³ 

Ponto de 

ebulição:100 °C 

Ponto de fusão:  0°C 

 

 Principais Fontes: 

*A maior parte da 

água no planeta 

está nos oceanos e 

mares. Só 3% estão 

nos rios, lagos, nas 

geleiras e nos 

glaciares. A água 

doce encontra-se 

também debaixo da 

superfície do solo - 

é o que se chama 

lençol freático. 

Gás 

Amoníaco 

 

NH3 

  

Piramidal 

 

 

Massa 

molar: 17,031 g/mol 

Polar 

Densidade:  0,86 

kg/m³ 

Ponto de 

ebulição:  −33.34 °C 

Ponto de fusão:  

−77.73 °C 

gás incolor 

 

 

 

Principais Fontes: 

*Amônia é 

encontrada em 

pequenas 

quantidades na 

atmosfera, sendo 

produzida pela 

putrefação de 

matéria  animal e 

nitrogenada 

vegetal.* Os rins 

secretam NH3 para 

neutralizar excesso 

de ácido. 

https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sB1Ik-CDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIjQEoADAV
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sB1Ik-CDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIjQEoADAV
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+densidade&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydBSz0620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrFJS84ozSyoBAbsAPjUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIkAEoADAW
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+ponto+de+ebuli%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oAgFe8nTsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIkwEoADAX
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+ponto+de+fus%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHJTc0oy89IVCvIz80oAigfVFTsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIlgEoADAY
https://pt.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%ADvoro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vulc%C3%A3o_de_lama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vulc%C3%A3o_de_lama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vulc%C3%A3o_de_lama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Res%C3%ADduo
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sB1Ik-CDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIjQEoADAV
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sB1Ik-CDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIjQEoADAV
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+densidade&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydBSz0620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrFJS84ozSyoBAbsAPjUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIkAEoADAW
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+ponto+de+ebuli%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oAgFe8nTsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIkwEoADAX
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+ponto+de+ebuli%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oAgFe8nTsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIkwEoADAX
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+ponto+de+fus%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHJTc0oy89IVCvIz80oAigfVFTsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIlgEoADAY
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/biomas-aquaticos-caracteristicas-dos-lagos-rios-e-mares.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/biomas-aquaticos-caracteristicas-dos-lagos-rios-e-mares.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/biomas-aquaticos-caracteristicas-dos-lagos-rios-e-mares.htm
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sB1Ik-CDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIjQEoADAV
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sB1Ik-CDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIjQEoADAV
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+densidade&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydBSz0620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrFJS84ozSyoBAbsAPjUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIkAEoADAW
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+ponto+de+ebuli%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oAgFe8nTsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIkwEoADAX
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+ponto+de+ebuli%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oAgFe8nTsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIkwEoADAX
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+ponto+de+fus%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHJTc0oy89IVCvIz80oAigfVFTsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIlgEoADAY
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Ácido 

Clorídrico 

HCl 

  

Linear 

 

Massa molar: 36.46  

g/mol 

Polar 

Densidade: 1,64  

kg/m³ 

Ponto de ebulição: -

114,8 °C 

Ponto de fusão: -

85,03  °C 

gás incolor a 

ligeiramente 

amarelado 

 

Principais Fontes: 

*A partir da reação 

do cloreto de sódio 

(NaCl) e do ácido 

sulfúrico (H2SO4) 

*Pela combustão 

do hidrogênio no 

cloro (o hidrogênio 

comporta-se aqui 

como combustível 

e o cloro como 

comburente) 

Gás 

Carbônico 

 

CO2 

 
 

Linear 

 

 

Massa molar: 

44.010 g/mol 

Apolar 

Densidade1,98 kg/m³ 

Ponto de ebulição:  -

78,5C 

Ponto de fusão: -

5,8 °C 

Gás incolor e inodoro 

 

Principais Fontes: 

*Queima de 

combustíveis 

fósseis, 

principalmente 

pelo setor industrial 

e de transporte.  

 *O solo possuir 

um estoque 2 a 3 

vezes maior que a 

atmosfera, 

mudanças no uso 

do solo podem ser 

importante fonte de 

carbono para a 

atmosfera. 

Dióxido                            

de Enxofre 

 

SO2 

 

 

 

Angular

 

Massa molar: 

64,066 g/mol 

Apolar 

Densidade:2,63 kg/m³ 

Ponto de ebulição:  -

10C 

Ponto de fusão: -72 °C 

Gás incolor 

 

*Pequenas quantidades 

resultantes da queima 

de combustíveis 

fósseis nos veículos a 

diesel. 

*descargas 

elétricas na 

atmosfera 

 

Trifluoreto 

de Boro 

   BF3 

 

 

 

Trigonal 

 

 

Massa                                         

molar: 67,82 g/mol 

Apolar 

Densidade: 2,178 kg/m³ 

Ponto de ebulição: -

100,3 °C 

Ponto de fusão: -126,8 

°C 

Gás incolor 

 

Principais usos: 

*como fluxo para  

soldar magnésio. 

*Catalisador 

 

https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sB1Ik-CDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIjQEoADAV
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+densidade&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydBSz0620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrFJS84ozSyoBAbsAPjUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIkAEoADAW
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+ponto+de+ebuli%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oAgFe8nTsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIkwEoADAX
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+ponto+de+fus%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHJTc0oy89IVCvIz80oAigfVFTsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIlgEoADAY
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sB1Ik-CDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIjQEoADAV
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+densidade&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydBSz0620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrFJS84ozSyoBAbsAPjUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIkAEoADAW
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+ponto+de+ebuli%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oAgFe8nTsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIkwEoADAX
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+ponto+de+fus%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHJTc0oy89IVCvIz80oAigfVFTsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIlgEoADAY
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sB1Ik-CDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIjQEoADAV
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+densidade&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydBSz0620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrFJS84ozSyoBAbsAPjUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIkAEoADAW
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+ponto+de+ebuli%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oAgFe8nTsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIkwEoADAX
https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1VASU_enBR556BR557&q=metano+ponto+de+fus%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKlMydDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHJTc0oy89IVCvIz80oAigfVFTsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy1s7Ixp_JAhXKQSYKHWdXA6IQ6BMIlgEoADAY
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sBQtkLnTgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIigEoADAW
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sBQtkLnTgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIigEoADAW
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+densidade&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9JSz0620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrFJS84ozSyoBTRspiTUAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIjQEoADAX
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+ponto+de+ebuli%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oAIAoqiDsAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIkAEoADAY
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+ponto+de+fus%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHJTc0oy89IVCvIz80oAKlpDADsAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIkwEoADAZ
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solda
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Trióxido 

de Enxofre 

 

SO3 

 

 

 
 

 

    Trigonal 

 

 

 

 

Massa                                         

molar: 80,06 g/mol 

Apolar 

Densidade: 1,92 kg/m³ 

Ponto de ebulição: -45°C 

Ponto de fusão: -16,9°C 

Líquido 

 

 

Principais Fontes: 

*Queima do 

enxofre na 

presença de 

oxigênio. 

*Chaminés de 

fábricas que 

queimam 

compostos 

sulfetados. 

 

Tetracloreto 

de Carbono 

 

CCl4 

 

 

  

 

Tetraédrica 

 

 

 

Massa                                         

molar: 153,82 g/mol 

Apolar 

Densidade: 1,584 kg/m³ 

Ponto de 

ebulição: 76,72°C 

Ponto de fusão: --

22,92°C 

Líquido incolor 

 

 

Principais Usos: 

*  Foi muito usado 

como agente 

extintor e 

como agente 

refrigerante. 
Quando se tornou 

aparente que o 

Tetracloreto de 

Carbono provocava 

efeitos adversos na 

saúde humana, a 

sua utilização 

começou a 

decrescer 

 

 

Gás Cloro 

 

Cl2 

 

 

 

 

 

 

    Linear 

 

 

 

Massa                                    

molar: 71 g/mol 

Apolar 

Densidade: 1,468 kg/m³ 

Ponto de ebulição: -

34,04 °C 

Ponto de fusão: --

101,5°C 

Gás  amarelo-esverdeado 

 

 

 

Principais Usos: 

*  foi usado pela  

primeira vez para 

branquear têxteis.  

*foi usado durante 

a I Guerra Mundial 

como um agente 

asfixiante 

(pulmonar) 

 

Gás                  

Nitrogênio 

 

N2 

 

 

 

 

      Linear 

 

 

 

Massa                                         

molar: 28, 0134 g/mol 

Apolar 

Densidade: 808,6 kg/m³ 

Ponto de ebulição: -

195,8°C 

Ponto de fusão: -210°C 

Gás incolor 

 

Principais Fontes 

*meteoritos 

*gases de vulcões 

*minas, algumas 

fontes minerais. 

* Sol e demais 

estrelas. 

 

 

Monóxido 

de Carbono 

 

CO 

 

 

 

 

      Linear 

 

 

 

 

Massa                                         

molar: 28 g/mol 

Polar 

Densidade: 1,25 kg/m³ 

Ponto de ebulição: -

191,55°C 

Ponto de fusão: -205,7°C 

 

Principais Fontes: 

*queima em 

condições de pouco 

oxigênio 

(combustão 

incompleta) e/ou 

alta temperatura 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sBQtkLnTgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIigEoADAW
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sBQtkLnTgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIigEoADAW
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+densidade&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9JSz0620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrFJS84ozSyoBTRspiTUAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIjQEoADAX
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+ponto+de+ebuli%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oAIAoqiDsAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIkAEoADAY
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+ponto+de+fus%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHJTc0oy89IVCvIz80oAKlpDADsAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIkwEoADAZ
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sBQtkLnTgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIigEoADAW
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sBQtkLnTgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIigEoADAW
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+densidade&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9JSz0620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrFJS84ozSyoBTRspiTUAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIjQEoADAX
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+ponto+de+ebuli%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oAIAoqiDsAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIkAEoADAY
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+ponto+de+ebuli%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oAIAoqiDsAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIkAEoADAY
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+ponto+de+fus%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHJTc0oy89IVCvIz80oAKlpDADsAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIkwEoADAZ
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extintores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extintores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extintores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_refrigerante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_refrigerante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_refrigerante
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sBQtkLnTgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIigEoADAW
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sBQtkLnTgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIigEoADAW
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+densidade&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9JSz0620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrFJS84ozSyoBTRspiTUAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIjQEoADAX
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+ponto+de+ebuli%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oAIAoqiDsAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIkAEoADAY
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+ponto+de+fus%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHJTc0oy89IVCvIz80oAKlpDADsAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIkwEoADAZ
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sBQtkLnTgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIigEoADAW
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sBQtkLnTgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIigEoADAW
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+densidade&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9JSz0620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrFJS84ozSyoBTRspiTUAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIjQEoADAX
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+ponto+de+ebuli%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oAIAoqiDsAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIkAEoADAY
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+ponto+de+fus%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHJTc0oy89IVCvIz80oAKlpDADsAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIkwEoADAZ
http://www.infoescola.com/fisico-quimica/gases/
http://www.infoescola.com/geologia/vulcao/
http://www.infoescola.com/sistema-solar/sol/
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sBQtkLnTgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIigEoADAW
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sBQtkLnTgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIigEoADAW
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+densidade&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9JSz0620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrFJS84ozSyoBTRspiTUAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIjQEoADAX
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+ponto+de+ebuli%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oAIAoqiDsAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIkAEoADAY
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+ponto+de+fus%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHJTc0oy89IVCvIz80oAKlpDADsAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIkwEoADAZ


80 

 

Gás incolor 

 

de carvão ou outros 

materiais ricos em 

carbono, como 

derivados 

de petróleo. 

 

 

Tricloreto 

de 

Nitrogênio 

 

NCl3 

 

 

 

 

Piramidal 

 

 

 

Massa                                         

molar: 120,36 g/mol 

Polar 

Densidade: 1,635 kg/m³ 

Ponto de ebulição: 71°C 

Ponto de fusão: -40°C 

Líquido oleoso amarelo 

 

 

Principais fontes: 

*Comumente 

encontrado como um 

subproduto 

das reações 

químicas , por 

exemplo, 

em piscinas entre 

cloro desinfetante 

e ureia oriunda da 

urina dos banhistas. 

 

 

 

Dicloreto    

de Enxofre 

 

SCl2 

 

 

 

 

 

Angula

r 

 

 

 

Massa                                         

molar: 102,97 g/mol 

Polar 

Densidade: 1,621 kg/m³ 

Ponto de ebulição: 59 °C 

Ponto de fusão: -121°C 

Líquido Vermelho 

 

 

 

Principais Usos: 

* Síntese orgânica, 

adicionado aos 

alcenos. 

 

 

 

Tricloreto de 

Fósforo 

 

PCl3 

 

 

 

 

 

 

Piramidal 

 

 

 

Massa                                         

molar: 137,33 g/mol 

Polar 

Densidade: 1,574 kg/m³ 

Ponto de ebulição: 76,1 

°C 

Ponto de fusão: -93,6°C 

Líquido amarelo. 

 

Principais Usos: 

*Na industria  

principalmente na 

fabricação de 

defensivos 

agrícolas. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carv%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sBQtkLnTgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIigEoADAW
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sBQtkLnTgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIigEoADAW
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+densidade&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9JSz0620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrFJS84ozSyoBTRspiTUAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIjQEoADAX
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+ponto+de+ebuli%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oAIAoqiDsAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIkAEoADAY
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2AVNE_enBR669BR669&biw=1366&bih=643&q=dioxido+de+enxofre+ponto+de+fus%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkrz9LSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHJTc0oy89IVCvIz80oAKlpDADsAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiI67_Os_TJAhUDGZAKHeSSALMQ6BMIkwEoADAZ
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
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