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  INTRODUÇÃO 

O produto final obtido após a elaboração da Dissertação intitulada “GEOMETRIA 

MOLECULAR: ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA ENVOLVENDO O LÚDICO”, é uma sequência didática envolvendo atividades 

lúdicas para o processo de ensino-aprendizagem de geometria molecular no Ensino Médio. 

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, 

valorizando sobremaneira a memorização e algumas vezes, totalmente desvinculado do dia a 

dia e da realidade em que os alunos se encontram.  

Várias tentativas para mudar este quadro vêm sendo realizadas, porém, apesar de 

muitas escolas não possuírem infraestrutura adequada, faltando principalmente espaços e 

materiais destinados a realização de aulas experimentais, é possível elaborar atividades com 

materiais alternativos, para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, despertando o 

espírito investigativo e permitindo o desenvolvimento das habilidades dos discentes. No 

entanto, 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 aprender 

Ciências para compreensão de sua importância para a vida. Porém, para isso não é necessário 

que os professores abdiquem de seus métodos e abordagens, mas que integrem essas novas 

diretrizes em suas aulas, instigando os alunos a criticar, organizar e inter-relacionar os 

conteúdos estudados, construindo um conhecimento próprio e significativo. As atividades 

lúdicas podem atuar como aliadas no processo de aprendizagem significativa, pois 

normalmente motivam o aluno a aprender, favorecendo  a interação, a associação com o 

conteúdo que foi ensinado, permitindo que novos conhecimentos sejam adquiridos através da 

diversão e haja a   criação de significados. 

Contudo essas atividades devem ser planejadas e associadas ao conteúdo que se deseja 

abordar, não podendo ser apenas encaradas como brincadeira. No planejamento o docente 

deve ter objetivos bem claros e definidos, pois para utilizar atividades lúdicas na sala de aula 

como recurso didático é necessário que o se questione para que e por que elas estão sendo 

utilizadas. Neste planejamento o professor deve criar uma Sequência Didática onde o lúdico e 

o tradicional caminhe lado a lado, favorecendo o processo de ensino/aprendizagem. 
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 Giordan, Guimarães e Massi (2011) apontam que as sequências didáticas vêm 

adquirindo relevância na área de Educação desde a década de 1970. 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. 

 

O que é uma Sequência Didática? 

É um conjunto de atividades interligadas, planejadas pelo docente de acordo com sua 

realidade, com o objetivo de ensinar um conteúdo.  As sequências didáticas permitem 

encadear e articular diferentes atividades ao longo de uma unidade didática, na busca de um 

processo de ensino-aprendizagem motivador que desperte no aluno ao desejo de participar 

ativamente da construção do conhecimento de diferentes conteúdos (ZABALA, 1998). 

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. 

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. 

 

Objetivos a serem alcançados com a utilização da sequência didática 

 Estimular a aprendizagem do conteúdo desejado. 

 Observar se a sequência didática com atividades lúdicas contextualizadas com o 

cotidiano, facilita o processo de ensino-aprendizagem. 

 

O Lúdico e o processo de ensino-aprendizagem 

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

atividades lúdicas, como ferramentas potenciais, que objetivam facilitador a aplicação dos 
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conteúdos químicos no Ensino Médio, proporcionando uma maior dinâmica na sala de aula. 

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, permitindo a interação entre o conhecimento e o prazer, favorecendo a relação social 

entre todos que compõem o cenário da sala de aula, auxiliando na aprendizagem. 

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

influenciando no desenvolvimento da agilidade e raciocínio. 

         

A Sequência Didática elaborada 

Para elaboração da sequência didática é necessário 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. 

Os professores devem mediar e construir atividades inovadoras que levem os alunos a 

repensarem seus conceitos, habilidades e atitudes no ambiente escolar e como cidadão. 

Abaixo segue um modelo como sugestão para abordagem de Geometria molecular, 

podendo ser adaptada para diversas realidades. 

Tema: O ensino de Geometria molecular utilizando atividades lúdicas. 

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

entendermos o comportamento e as propriedades das moléculas. Neste estudo, é importante 

aprender como elaborar as fórmulas de Lewis das moléculas e determinar sua geometria, e a 

partir daí, compreender a influência desta disposição espacial nas propriedades físicas e 

químicas dos compostos. 

Objetivo: Utilizar recursos lúdicos como modelos atômicos 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. 

Tempo total gasto nas atividades: 10 aulas de 50 minutos/cada.  
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                  Reforçando o Conhecimento: 

Aulas 1 e 2 – 1º dia 

TEMA: Estudo das Estruturas de Lewis. 

OBJETIVO: Elaborar estruturas de Lewis das principais moléculas utilizadas no 

cotidiano. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS: quadro branco, piloto, livro didático. 

MOTIVAÇÃO: diálogo com a turma sobre a importância do estudo sobre Estrutura de 

Lewis e divisão de tarefas que deverá ser realizadas até a próxima aula.  

TEMPO ESTIMADO PARA AULA: duas aulas de cinquenta minutos. 

DESENVOLVIMENTO: O professor deve expor o conteúdo referente a estrutura de 

Lewis,  fazer  a divisão de tarefas entre os componentes da classe para exposição da 

resolução de exercícios propostos após abordagem realizada e solicitar de uma pesquisa 

bibliográfica sobre o conceito de geometria molecular  e a importância de se estudar este 

conteúdo, a ser manuscrita no caderno para próxima aula.   

   

Aulas 3 e 4 – 2º dia 

TEMA: Estudo da Geometria molecular. 

OBJETIVO: Expor os principais tipos de geometria molecular. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS: exposição do conteúdo: quadro branco, pilot, livro 

didático. 

MOTIVAÇÃO: Os alunos iniciariam a aula exercendo o papel de professor, devendo 

comentar sobre a pesquisa realizada. Os papéis nesse primeiro momento seriam invertidos. 

Qual o conceito de Geometria Molecular, com base em sua pesquisa bibliográfica? Qual a 

importância de se estudar este conteúdo? O professor deve promover um debate. 

TEMPO ESTIMADO PARA AULA: duas aulas de cinquenta minutos 

DESENVOLVIMENTO: Após a exposição dos relatos dos alunos sobre Geometria 

Molecular, baseado na pesquisa realizada, tendo a professora apenas como mediadora, 

iniciar a abordagem do conteúdo, usando quando possível, exemplos citados pelos alunos. 

Após exposição da parte teórica, construir uma lista com os compostos normalmente 

utilizados (ou citados) no cotidiano como: H2O, NH3, CO2, SO2, HCl, CH4, SO3 e O2,  dentre 

outros, e propor um trabalho de pesquisa. 
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Sortear os compostos entre os alunos os compostos, e propor o seguinte trabalho: 

produzir uma ficha com características, propriedades e usos da substância sorteada. O foco 

deste levantamento deve ser observar a capacidade do aluno em relacionar conceitos vistos 

na aula de Química com substâncias que encontram no seu dia a dia, e ir além, conhecer a 

estrutura dessas substâncias bem como a sua utilidade. Esta pesquisa deve ser realizada 

extraclasse. Além disso, o aluno deve construir um modelo com material alternativo, para 

exposição na aula seguinte.   

 

Consolidando o Conhecimento 

Aulas 5 e 6 – 3º dia 

TEMA: Utilização de Modelos. 

OBJETIVO: Apresentar modelos moleculares construídos pelos discentes. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS: exposição dos modelos com materiais alternativos e 

da ficha com informações sobre a molécula.  

MOTIVAÇÃO: Apresentação dos modelos de moléculas construídas.  

TEMPO ESTIMADO PARA AULA: duas aulas de 50 minutos 

DESENVOLVIMENTO: Exposição dos modelos e das fichas contendo as 

propriedades e usos dos compostos em produtos comerciais. Logo após a exposição deve-se 

promover um debate na sala de aula, questionando os benefícios e malefícios gerados pelo 

uso das substâncias apresentadas. Deve-se permitir aos alunos expor os conhecimentos 

adquiridos ao longo da pesquisa. 

             

 

Aulas 7 e 8 – 4º dia 

TEMA: Geometria molecular e jogos didáticos 

OBJETIVO: Revisar e aprimorar os conteúdos referentes a geometria molecular 

RECURSOS INSTRUCIONAIS: Jogos didáticos: Dominó Geométrico e Cara a Cara 

Geométrico 

MOTIVAÇÃO: O jogo didático como recurso inovador na unidade escolar 

TEMPO ESTIMADO PARA AULA: duas aulas de 50 minutos 
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DESENVOLVIMENTO: apresentações dos jogos Dominó Geométrico (Apêndice 

1) e Cara a Cara Geométrico (Apêndice 2), separação dos grupos. Na etapa seguinte do 

processo de ensino/aprendizagem aplicar 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. 

 

Início do jogo Dominó Químico envolvendo conhecimentos abordados nas aulas. 

Professor como mediador para orientar e intervir quando necessário ou solicitado, auxiliando 

na concretização do processo ensino-aprendizagem e na motivação dos alunos para 

participarem ativamente, seguindo as regras e socializando os conhecimentos (tempo:40 

min). 

 

 

                           Figura 1: Dominó Geométrico. 

Após todos os grupos envolvidos terem concluído o jogo Dominó Químico, iniciar o 

outro jogo didático Cara a Cara Geométrico, onde o professor também atua como mediador 

durante o processo, auxiliando os discentes na aplicação das regras, motivando a participação 

de todos os envolvidos no jogo e incentivando a socialização dos conhecimentos adquiridos 

durante o processo de ensino-aprendizagem (tempo: 30 min)  
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Figura 2: “Cara a Cara” Geométrico. 

 

Com a conclusão das partidas envolvendo os dois jogos didáticos desenvolvidos,  

iniciar um debate com os participantes sobre os conceitos abordados, a opinião sobre a 

utilização dos jogos no processo de aprendizagem, seus benefícios e malefícios como 

auxiliador na construção e solidificação dos conhecimentos  (tempo: 30 min).   

 

Verificando a aprendizagem 

 
Aulas 9 e 10 – 5 dia 

TEMA: Avaliação escrita abordando todo o conteúdo Geometria Molecular 

OBJETIVO: Verificar a aprendizagem. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS: avaliação elaborada e impressa (Apêndice 3)  

MOTIVAÇÃO: Diálogo com intuito de incentivá-los a resolver as questões com 

atenção e dedicação, pois as questões estavam baseadas nas atividades desenvolvidas durante 

o bimestre.  

TEMPO ESTIMADO PARA AULA: duas aulas de 50 minutos 

DESENVOLVIMENTO: Após orientações sobre como deve ser realizada a avaliação, 

o professor distribui para todos os discentes a avaliação e permanece na sala durante todo o 

processo como observador e organizador, sem interferir nas respostas. Após o término, o 

professor deve recolher as avaliações e iniciar a correção no quadro das questões, sempre 

solicitado a participação dos alunos, sobre sugestões de respostas e opinião da questão 

analisada. 
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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. 

2 aula de 

50 min 

 

 

 
SUGESTÕES PARA A ELABORAÇÃO DA SEQUÊNCIA                                            

DIDÁTICA 

 
 A sequência didática é uma opção pedagógica para auxiliar a busca por tornar o 

processo de ensino-aprendizagem mais simples e prazeroso; 

 Compreender que qualquer conteúdo programático pode apresentar dificuldade ao 

ser abordado; 

 Considerar a realidade da unidade escolar e seus membros, buscando tornar o 

processo de aprendizagem mais significativo para seus alunos, o que provavelmente trará 

resultados positivos; 

 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; 

 Permitir a troca de saberes entre professor e aluno, pois ninguém é o detentor 

supremo do saber, o conhecimento é construído aos poucos em conjunto. 
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O que deve permanecer após a aplicação da Sequência Didática? 

A consciência que todos possuem papel e responsabilidade no processo de 

aprendizagem, e que o professor não é o detentor supremo do saber.  

O docente assume o papel de mediador, a construção do conhecimento ocorre em 

conjunto, com todos participando ativamente do processo de ensino-aprendizagem. O docente 

cria estratégias de ensino e motiva o aluno a buscar soluções, estes não devem ficar 

esperando que todas as respostas sejam oferecidas prontas pelo seu professor. 

Deve haver uma busca constante por recursos e estratégias para uma aprendizagem 

significativa. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1    

 

Elaboração do Jogo: Dominó Químico 

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 7x3 cm, 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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APÊNDICE2    

 

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 medindo, 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 uma 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. 

 

 

 

 



 15 

 

 

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 a geometria molecular? 

 

 

c) Como a geometria influencia nas propriedades físico-químicas dessa substância? 
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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 

adquiridos, como isso pode ser explicado? 

 

 

 

 

 


