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RESUMO 

Neste trabalho, apresentamos a elaboração e aplicação das oficinas 

temáticas “Água e a vida no Planeta”, “Ar e o mundo que não vemos” e “Solo e 

o chão que pisamos”, desenvolvidas no decorrer de uma pesquisa de mestrado 

e aplicada para estudantes do 3o ano do Curso de Formação de Professores 

para a Educação Infantil e Ensino Fundamental de uma escola pública em 

Niterói. As oficinas abordaram as propriedades físicas e químicas da matéria 

de forma dinâmica, crítica e reflexiva e constaram de três momentos: 

problematização inicial, aquisição do conhecimento e aplicação do 

conhecimento. Vídeos, rodas de conversa, aula expositiva e a experimentação 

foram utilizados nas oficinas desenvolvendo cada tema e fomentando uma 

aprendizagem significativa. Aplicou-se o conhecimento em situações cotidianas 

diversas e propôs-se aos estudantes a transposição didática do conteúdo 

aprendido, através da elaboração de um plano de aula de Ciências para ser 

aplicado nos anos iniciais. Esses planos de aula foram usados na avaliação da 

proposta. As oficinas temáticas apresentaram-se como um excelente 

instrumento para a aquisição de conhecimento, trazendo uma nova dinâmica 

facilitadora da aprendizagem. 

E como produto deste trabalho foi produzido um livreto que contém 

todas as etapas desenvolvidas nas Oficinas Temáticas. 

 

Palavras-chave: Oficina Temática, Ensino de Química e Ciências, Formação 

de Professores.  
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ABSTRACT 

 

 In this work, we presented the elaboration and application of the 

workshops thematic "Water and the life in the Planet", "Air and the world that we 

don't see" and "Soil and the ground that we stepped", developed in the course 

of a master's degree research and applied for students of the 3rd grade of the 

Course of Teachers training  for the pre-schooland Elementary school of a public 

school in Niterói. 

The workshops approached the physical and chemical properties of the 

matter in a dynamic way, critic and reflexive and they consisted of three 

moments: initial questioning, acquisition of the knowledge and application of the 

knowledge. Videos, conversation groups, expositive class and the 

experimentation were used at the workshops developing each subject and 

fomenting a significant learning. The knowledge was applied in several daily 

situations and the didactic transposition of the content learned with that to be 

supplied in Sciences class was evaluated through the elaboration of a class 

plan.The thematic workshop came as an excellent instrument for the knowledge 

acquisition, bringing a new facilitative dynamics of the learning. 

And as product of this work it was produced a playbook that contains all 

of the stages developed at the Thematic Workshops. 

Keywords: Thematic Workshop, Teaching of Chemistry and Sciences, 

Teachers training 
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I. INTRODUÇÃO 

Ensinar Ciências da Natureza, em particular Química, significa muito 

mais do que transferir conhecimentos, e sim desenvolver no aluno a 

capacidade de participar e julgar criticamente as questões da sociedade, ou 

seja, é formar cidadãos conscientes e críticos. Para Chassot (1990, p.30), ―a 

Química é também uma linguagem. Assim, o ensino da Química deve ser um 

facilitador da leitura do mundo. Ensina-se Química, então, para permitir que o 

cidadão possa interagir melhor com o mundo‖.  

Na sala de aula observa-se que a insatisfação dos alunos com o ensino 

de Química ocorre por acharem que é uma disciplina difícil, visto que exige 

uma capacidade de memorização e abstração muito grande, além dos 

inúmeros conteúdos teóricos abordados no dia a dia escolar. Isto é corroborado 

pelo fato de, na maioria das vezes, os alunos não conseguirem relacionar o 

conteúdo estudado com seu cotidiano, tornando-os desinteressados pela 

matéria de ensino. Isso ocorre porque os conteúdos são trabalhados de forma 

descontextualizada, tornando-se distantes da realidade e difíceis de 

compreender, não despertando deste modo, o interesse e a motivação dos 

alunos.  

A Química é introduzida nas escolas dentro da disciplina Ciências, 

apenas no final do Ensino Fundamental, no 9º ano, porém conceitos, 

significados e relações com esta disciplina são abordados nos diferentes anos. 

Na verdade, são introduzidos nas séries iniciais. Essa introdução é feita por um 

professor de Biologia, no Ensino Fundamental II e por um Pedagogo ou por um 

professor com formação de nível médio (Curso Normal- Formação de 

Professores), durante a Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Estes 

últimos, apesar de possuírem ao longo de sua formação abordagens de 

conceitos químicos, podem possuir menos afinidade com os conteúdos, por 

serem mais abstratos, tratando assim, a disciplina com indiferença e podendo 

influenciar no interesse dos alunos pela Química como ciência futuramente 

(LUTFI, 1988). 

Um grande desafio para os educadores de todos os níveis de ensino é 

tornar a Química articulada com as necessidades e interesses de boa parte dos 
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alunos nas escolas do Ensino Fundamental e Médio, fazendo com que estes 

assimilem o conhecimento químico e gostem dele. Para isso é preciso utilizar 

recursos que atraiam a atenção dos discentes, estreitando laços com o mundo 

da Química. 

O principal problema observado no Ensino Médio, especificamente no 

curso de Formação de Professores para as séries iniciais, é a apresentação do 

currículo de Química, muitas vezes, desarticulado e descontextualizado com as 

demais áreas do conhecimento. Os conteúdos são trabalhados com alto grau 

de complexidade, desvinculados dos conceitos trabalhados em Ciências nas 

séries iniciais, provocando dificuldades tanto na aprendizagem quanto no 

ensino. Com isso, os alunos, futuros professores, por não dominarem os 

conteúdos da disciplina, não conseguem articulá-los nem contextualizá-los, e 

consequentemente, não conseguem fazer a transposição didática. 

A Transposição didática é conceituada por Chevallard (1991) como o 

trabalho de fabricar um objeto de ensino, ou seja, fazer um objeto do saber 

produzido pelo ―sábio‖ ser objeto do saber escolar. Ao entrarem para a escola, 

os objetos de conhecimento - saber científico ou as práticas sociais - 

convertem-se em conteúdo curricular. É preciso modificar o saber para que 

este se transforme em objeto de ensino ensinável, isto é, em condições de ser 

aprendido pelo aluno. 

Em torno dessa problemática, para que a Química — tão presente na 

vivência cotidiana — possa ser mais contemplada na formação básica dos 

alunos e traga maior contribuição para a melhoria na qualidade de vida, surge a 

seguinte questão: Como despertar nos discentes do Ensino Médio, futuros 

professores do Ensino Fundamental, o interesse em ensinar conceitos 

químicos para seus futuros alunos (crianças)? Acredito que seria através do 

desenvolvimento de atividades diferenciadas que despertem o interesse e a 

curiosidade destes professores em formação e ao mesmo tempo, ofereça 

diferentes metodologias que facilitem o processo de ensino-aprendizagem. 

Nessa perspectiva, é que se apresenta uma proposta didática para o 

ensino de Química em uma escola de formação de professores para a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental I, a qual é baseada em Oficinas 

Temáticas. 
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Oficina Temática é um instrumento facilitador para integração de 

diferentes áreas do conhecimento que tem como finalidade formar cidadãos 

críticos e tornar o ensino mais relevante para os alunos devido à articulação 

entre conteúdos e contexto social (MARCONDES,2008). Suas principais 

características, segundo Marcondes (2008, p. 68-69) são: 

 utilizar da vivência dos alunos e dos fatos do dia a dia para organizar o 

conhecimento e promover aprendizagens;  

 abordar os conteúdos de Química, a partir de temas relevantes que 

permitam a contextualização do conhecimento;  

 estabelecer ligações entre a Química e outros campos do conhecimento 

necessários para se lidar com o tema em estudo;  

 estimular a participação ativa dos estudantes na elaboração do seu 

conhecimento. 

Para a estruturação de uma oficina, utiliza-se como base os momentos 

pedagógicos propostos por Delizoicov e Angotti (1991), que são: 

Problematização inicial –seu objetivo é provocar nos alunos a 

necessidade de aquisição de novos conhecimentos para compreender 

situações reais apresentadas aos mesmos.   

Organização do conhecimento -―[...] os conhecimentos selecionados 

como necessários para compreensão de temas e da problematização inicial 

são sistematicamente estudados nesse momento, sob a orientação do 

professor.‖(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009, p.201). 

Aplicação do conhecimento - deve-se abordar o conhecimento que foi 

adquirido pelo aluno a fim de proporcionar a este uma nova interpretação do 

problema inicial e o estabelecimento de relações entre estes conhecimentos e 

outras situações problemáticas. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo geral apresentar a 

elaboração, aplicação e avaliação de três oficinas temáticas utilizadas como 

ferramentas para a transposição didática de conteúdos da Química para o 

ensino de Ciências, em um Curso de Formação de Professores para a 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 
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Como objetivos específicos tem-se: 

 Relatar a importância dessa proposta didática e discutir a sua 

contribuição para o ensino de Ciências; 

 Elaborar um livreto com Oficinas Temáticas de Química, buscando 

desmistificar o ensino da prática laboratorial como tarefa difícil e árdua 

para o professor; 

 Promover a aplicação das Oficinas Temáticas, a fim de unir teoria à 

prática, lançando, assim, um novo olhar para o ensino de Química na 

escola de formação de professores. 
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II. ORIENTAÇÕES OFICIAIS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E QUÍMICA NO 

BRASIL 

Nesta dissertação traça-se um paralelo entre os conteúdos químicos 

fundamentais e temas químicos sociais, aplicando-se os conceitos de 

interdisciplinaridade e de contextualização de que tratam a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira (LDB) (BRASIL, 1996) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) (BRASI, 1999, 2002)  

Segundo a LDB, aprovada em 1996, há a necessidade de uma 

reestruturação dos níveis educacionais, na qual o Ensino Médio passa a fazer 

parte da Educação Básica. Com isso, este nível de ensino é ressignificado, 

deixando de se apresentar somente com o caráter preparatório ao Ensino 

Superior e os seus conteúdos são considerados conhecimentos básicos para 

todo o cidadão. Essas modificações procuraram atender à necessidade de 

atualização da educação brasileira, a fim de impulsionar para uma 

democratização e ampliação do ensino (BRASIL, 2002). 

Enquanto Educação Básica, o Ensino Médio deve oferecer aos 

educandos um conhecimento não necessariamente profissionalizante, mas que 

propicie um aprendizado útil à vida e ao trabalho, no qual as competências 

desenvolvidas sejam instrumentos de desenvolvimento pessoal (BRASIL, 

1999). O que se espera é que o ensino seja capaz de proporcionar uma base 

sólida de conhecimento, para que o indivíduo possa entender melhor o mundo 

e viver nele com mais qualidade. 

Para que os objetivos do nível médio se tornassem mais claros, foram 

elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999; 2002), com o 

intuito de oferecer uma visão bem ampla da nova educação e oferecer 

orientações para os professores na execução da reforma pretendida. 

Entretanto, de acordo com Ricardo (2003) há uma distância entre o que 

está proposto nestes documentos e a prática escolar. A reforma esperada para 

o Ensino Médio está longe de ser alcançada. Pouco mudou na prática dos 

professores e na organização das escolas, desde sua implantação. Os 

conteúdos, muitas vezes, continuam sendo ministrados na forma de 

―transmissão‖ de informações prontas e acabadas e aos alunos continua a 
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tarefa de memorizá-los. O entendimento do mundo e a formação de um 

cidadão pleno não estão acontecendo na maioria das escolas, uma vez que, as 

dificuldades para a efetivação das mudanças vão desde problemas com a 

formação dos professores até a pouca disponibilidade de materiais didático-

pedagógicos. Segundo Ricardo (2003) para a implementação dessas novas 

diretrizes é necessário o desenvolvimento de projetos inovadores, que 

procurem engajar o aluno na sociedade, que abram espaço para que ele 

discuta, fale e participe, o que é corroborado com Moreira (2011a) que propõe 

o abandono do modelo da narrativa, onde o professor narra os conceitos e o 

aluno ouve, anota e memoriza, sem que os mesmos façam sentido em sua 

vida. 

Essa perspectiva presente na legislação educacional, ainda em vigor, vai 

de encontro ao ensino que ainda praticado nas escolas nas últimas décadas, 

que é baseado na transmissão de conhecimentos prontos e tomados como 

verdade absoluta que, desvinculados do contexto específico, agregam pouco 

ou nenhum valor ao desenvolvimento intelectual do aluno. Além disso, o 

modelo de ensino convencionalmente adotado é pouco democrático e, 

geralmente, não há espaço para discussão. O professor assume o papel de 

detentor do conhecimento e, com isso, não há espaço para uma discussão 

democrática e nem para que o aluno construa uma visão crítica de Ciência e de 

quanto o conhecimento científico interferiu na sua forma de representar o 

mundo e de viver nele. Também é difícil que, nessa postura, o professor abra 

espaço, para que o aluno possa pensar nas suas próprias concepções e 

construir novos conhecimentos a partir delas. 

 

II.1. O ENSINO DE CIÊNCIAS E OS PARÂMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS (PCN) DO ENSINO FUNDAMENTAL 

O Ensino das Ciências está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9.394/96 no Art. 32, II, ―a compreensão do ambiente natural 

e social [...], da tecnologia [...]‖, bem como nos PCN e se apresenta de forma 

integrada às outras áreas de conhecimentos visando uma aprendizagem global 

dos conteúdos de forma interdisciplinar. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais orientam que os fenômenos 

naturais, tecnológicos e sociais sejam trabalhados de forma contextualizada e 

integrada a outras disciplinas (interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e 

transdisciplinaridade) (BRASIL, 1998). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de primeiro ciclo que 

compreende ao 10, 20 e 30 ano do Ensino Fundamental e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de segundo ciclo que compreende ao 4 0 e 50 ano do 

Ensino Fundamental, as escolhas dos eixos temáticos são orientadas pela  

análise dos currículos atualizados das redes estaduais de ensino. No que diz 

respeito ao 4 0 e 50 ciclo, que compreende aos anos finais do Ensino 

Fundamental, além da análise dos currículos, são aprofundadas  discussões na 

área específica e também há um acréscimo das discussões sobre os temas 

transversais (BRASIL, 1998). 

Os eixos temáticos foram elaborados de modo a ampliar as 

possibilidades de realização destes Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Ciências Naturais, com o estabelecimento, na prática de 

sala de aula, de diferentes sequências de conteúdos internas aos 

ciclos; o tratamento de conteúdos em diferentes situações locais e o 

estabelecimento das várias conexões: entre conteúdos dos diferentes 

eixos temáticos, entre esses e os temas transversais e entre todos 

eles e as demais áreas do ensino fundamental. Tais conteúdos 

podem ser organizados em temas e problemas para investigação, 

elaborados pelo professor no seu plano de ensino. Com isso, não se 

propõe forçar a integração aparente de conteúdos, mas trabalhar 

conhecimentos de várias naturezas que se manifestam inter-

relacionados de forma real (BRASIL, 1998). 

 

Os eixos temáticos propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ciências Naturais para o Ensino Fundamental são: 

  

 Vida e Ambiente 

 Ser Humano e Saúde  

 Recursos Tecnológicos 

 Terra e Universo 
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Os três primeiros eixos estão inseridos nos conteúdos do Ensino 

Fundamental (no primeiro e segundo ciclo) e o quarto eixo só é exposto no 

terceiro ciclo. 

 

II.2. O ENSINO DE QUÍMICA E OS PARÂMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS DO ENSINO MÉDIO 

As orientações curriculares para o Ensino Médio, onde estão definidos 

os conteúdos programáticos de cada disciplina e agrupados por competências, 

foram elaborados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), com base nas 

definições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) 

e estão expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM - BRASIL, 2013). Por sua vez, essas diretrizes estão apoiadas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o mesmo nível de ensino (PCNEM - 

BRASIL, 1999). 

Nas diretrizes e parâmetros que organizam o Ensino Médio, a Biologia, a 

Física, a Química e a Matemática integram uma mesma área do conhecimento: 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. São ciências que têm 

em comum a investigação da natureza e dos desenvolvimentos tecnológicos, 

compartilham linguagens para a representação e sistematização do 

conhecimento de fenômenos ou processos naturais e tecnológicos. As 

disciplinas dessa área compõem a cultura científica e tecnológica que, como 

toda cultura humana, é resultado e instrumento do desenvolvimento social e 

econômico, na atualidade e ao longo da história. 

Essa definição da área das Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias também facilita a apresentação dos objetivos educacionais que 

organizam o aprendizado nas escolas do Ensino Médio em termos de 

conjuntos de competências. São eles: representação e comunicação; 

investigação e compreensão; e contextualização sociocultural, objetivos que 

convergem com a área de Linguagens e Códigos – sobretudo no que se refere 

ao desenvolvimento da representação, da informação e da comunicação de 

fenômenos e processos – e com a área de Ciências Humanas – especialmente 

ao apresentar as ciências e técnicas como construções históricas, com 
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participação permanente no desenvolvimento social, econômico e cultural 

(Bases Legais dos PCN – BRASIL, 2000). 

A proposta apresentada para o ensino de Química nos PCNEM se 

contrapõe à velha ênfase na memorização de informações, nomes, fórmulas e 

conhecimentos como fragmentos desligados da realidade dos alunos. Ao 

contrário disso, pretende-se que o aluno reconheça e compreenda, de forma 

integrada e significativa, as transformações químicas que ocorrem nos 

processos naturais e tecnológicos em diferentes contextos, encontrados na 

atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera, e suas relações com os sistemas 

produtivo, industrial e agrícola. 

O aprendizado de Química no Ensino Médio [...] deve possibilitar o 

aluno a compreensão tanto nos processos químicos em si, quanto da 

construção de um conhecimento científico em estreita relação com as 

aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, 

políticas e econômicas. 

Dessa forma, os estudantes podem [...] julgar com fundamentos as 

informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria 

escola e tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e 

cidadãos (BRASIL, 2000, p. 31). 

A aprendizagem de Química, nessa perspectiva, facilita o 

desenvolvimento de competências e habilidades e enfatiza situações 

problemáticas reais de forma crítica, permitindo ao aluno desenvolver 

capacidades como interpretar a analisar dados, argumentar, tirar conclusões, 

avaliar e tomar decisões. As competências, em quaisquer desses domínios, se 

inter-relacionam e se combinam, não havendo uma hierarquia entre elas. No 

Ensino da Química, os conteúdos abordados e as atividades desenvolvidas 

devem ser propostos de forma a promover o desenvolvimento de competências 

dentro desses três domínios, com suas características e especificidades 

próprias. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM - 

estabeleceu um conjunto de definições doutrinárias que têm como objetivo a 

formação de um novo cidadão, mais consciente de suas obrigações e deveres, 

mais apto a participar do mundo do trabalho e a assimilar as grandes 
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mudanças tecnológicas, sociais e éticas, desenvolvendo a autonomia 

intelectual e o pensamento crítico (BRASIL, 2013). 

Os princípios pedagógicos estruturadores dos currículos do Ensino 

Médio são a identidade, a diversidade e a autonomia, a interdisciplinaridade e a 

contextualização. 

O primeiro eixo norteador, a interdisciplinaridade, deve proporcionar ao 

aluno uma visão mais abrangente do mundo em que vive, sem dispensar o 

conhecimento especializado, mas enfocando principalmente a inter-relação dos 

diversos conhecimentos, evitando a simples descrição ou memorização dos 

conceitos de cada ciência e facilitando a interpretação das rápidas e complexas 

transformações da sociedade atual. O segundo eixo norteador é a 

contextualização, que deve transformar o aluno passivo em aluno ativo, 

envolvido com a aprendizagem, aplicando os conhecimentos obtidos e 

relacionando-os com os processos produtivos, os problemas ambientais, enfim, 

com os fatos da sua vida real. 

A interdisciplinaridade e a contextualização são fundamentais para que 

os objetivos sejam atingidos, ou seja, a formação do cidadão depende da 

compreensão da evolução das ciências e do desenvolvimento tecnológico, 

considerando seu impacto na vida social e nas atividades cotidianas. 

 

III.3. CURRÍCULO MÍNIMO - CURSO NORMAL - FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES - QUÍMICA – ENSINO MÉDIO 

Para a rede escolar pública do Estado do Rio de Janeiro foi definido um 

currículo obrigatório, denominado de Currículo Mínimo. O Currículo Mínimo do 

Curso Normal (ANEXO 01) é diferenciado do Curso Regular (ANEXO 02), 

porque apresenta a disciplina de Química apenas nas duas primeiras séries do 

Ensino Médio. O Objetivo desse documento é instruir os profissionais da 

educação sobre as competências mínimas que os alunos devem desenvolver, 

entendendo as particularidades de um Curso Normal e garantir os alunos 

acesso ao nível Superior e a primeira formação profissional. 

Portanto, o Currículo Mínimo é uma orientação aos professores da 

Educação Básica, a fim de assegurar os direitos dos alunos a constituição de 
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valores, conhecimentos e competências gerais e específicas necessárias ao 

exercício da atividade docente, de acordo com a Resolução CNE/CEB no 2/99. 

II.4. RELAÇÃO ENTRE OS CONTEÚDOS DE CIÊNCIAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL E QUÍMICA DO ENSINO MÉDIO 

Os conteúdos Água, Ar e Solo que se encontram dentro dos eixos 

temáticos desenvolvidos na área de Ciências no Ensino Fundamental (1º e 2º 

ciclos) indicados nos PCN do Ensino Fundamental (EF), tem uma grande 

relação com os conteúdos desenvolvidos dentro dos temas estruturadores 

sugeridos pelo PCN+, Química e Atmosfera, Química e Hidrosfera e Química e 

Litosfera, para o Ensino Médio (EM). 

A Análise dos documentos pesquisados revelou que há uma interseção 

dos temas abordados nos dois níveis da Escola Básica, deste modo, foram 

elaboradas pela autora deste trabalho, as Tabelas 1, 2 e 3, que mostram a 

relação entre os temas estruturadores e suas especificidades.  

A Tabela 1 mostra a relação entre os temas ―Água‖ – Ensino 

Fundamental e ―Química e Hidrosfera‖ – Ensino Médio. 

Tabela 1: Comparação entre os eixos temáticos do EF e do EM 

Ensino Fundamental Ensino Médio 

 

Água 

Reconhecer que a água é importante para a manutenção 
da vida 

Diferenciar água potável da não potável 

Identificar os recursos tecnológicos utilizados no 
tratamento da água 

Identificar lugares da Terra onde existe água 

Estabelecer diferenças entre água do rio e a do mar 

Identificar algumas utilidades da água 

Identificar conseqüências da falta e o excesso de chuva 

Reconhecer que a água é indispensável aos seres vivos 

Reconhecer a importância da água potável para a saúde 

Identificar as doenças associadas à ingestão de água 
não potável 

Identificar os procedimentos de tratamento doméstico da 

água 

Concluir que a água faz parte do ambiente e é um 
recurso não Renovável 

Inferir para onde vai a água da chuva 

Identificar as características da água filtrada e não filtrada 

 

Química e Hidrosfera 

• Conhecer a composição das águas naturais, qualitativa 
e quantitativamente, e as diferentes propriedades 

apresentadas por essas soluções aquosas. 

• Comparar as propriedades da água pura, tais como 
solubilidade, temperatura de solidificação e de ebulição, 

detergência, condutibilidade térmica e elétrica, 
densidade,pH, com as de águas naturais. 

• Reconhecer a água como veículo de nutrientes, 

contaminantes e poluentes e compreender seu papel e 
efeitos nesses transportes. 

• Reconhecer a influência da pressão, temperatura e 

natureza dos materiais no processo de dispersão em 
água, tanto na escala macroscópica quanta na 
microscópica. 

• Compreender a necessidade de tornar a água potável, 
conhecer e selecionar procedimentos apropriados para 
seu tratamento, aplicando conceitos e processos como 

separação de sistemas heterogêneos, pH de soluções 
aquosas, hidrólise salina,solubilidade, interação ácido-
base. 

 • Reconhecer e compreender o uso da água do mar no 
sistema produtivo, em função de sua composição e 
propriedades. 

• Identificar e compreender os processos de separação 
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Relacionar os estados físicos da água às mudanças de 

temperatura 

Reconhecer as necessidades do tratamento da água e 

dos esgotos relacionando‐os 

Identificar o processo da captação da água, distribuição e 

armazenamento 

Reconhecer que a água existente no planeta se renova 
por meio de mudança de estado 

Reconhecer que somente uma pequena parte da água 
do planeta pode ser usada para o consumo 

• Reconhecer que as plantas precisam de ar, água, luz e 

calor para viver 

Identificar a estrutura da Terra e suas camadas básicas 
(hidrosfera, atmosfera, litosfera) 

• Identificar os diversos tipos de transportes (terrestre, 
aquático e aéreo) 

• Identificar as poluições causadas pelos meios de 

transportes e suas conseqüências ao meio ambiente 

• Reconhecer que somente uma pequena parte da água 
do planeta pode ser usada para o consumo 

de alguns componentes da água do mar para obtenção 

de matérias-primas como, por exemplo, cloreto de 
sódio,brometo de sódio, iodeto de sódio e sais de 
magnésio. 

• Compreender os processos químicos utilizados na 
indústria cloro-química para a obtenção de cloro, bromo, 
iodo, hidróxido de sódio, carbonato de sódio e produtos 

deles derivados. 

• Avaliar a produção, os usos e o consumo, pela 
sociedade, de materiais e substâncias obtidos da água 

do mar. 

Buscar dados e informações sobre perturbações 
provocadas por ação humana na hidrosfera e 

compreender o papel das fontes, do percurso e dos 
sorvedouros dos agentes causadores de poluição 
(detergentes, praguicidas, metais pesados, etc.) e de 

contaminação (agentes patogênicos). 

• Avaliar as dimensões das perturbações na hidrosfera 
provocadas por ação humana para desenvolver ações 

preventivas ou corretivas, individual ou coletivamente. • 
Identificar a participação da hidrosfera nos ciclos do 
nitrogênio, do oxigênio, do gás carbônico e da água, 

compreendendo as transformações químicas ocorridas 

 

Na Tabela 2 observa-se a relação entre ―Ar‖ – Ensino Fundamental e 

―Química e Atmosfera‖ – Ensino Médio. 

Tabela 2: Comparação entre os eixos temáticos do EF e do EM 

Ensino Fundamental Ensino Médio 

 

Ar 

• Reconhecer que o ar existe 

• Relacionar o vento ao movimento do ar 

• Identificar algumas utilidades do ar 

• Reconhecer que o ar ocupa lugar no espaço 

• Reconhecer que as plantas precisam de ar, água, luz e 
calor para viver 

• Reconhecer que o ar existe, identificando fatores que 

constatam sua presença 

• Observar e relatar o papel que o ar representa na 
respiração dos seres vivos 

• Identificar a estrutura da Terra e suas camadas básicas 
(hidrosfera, atmosfera, litosfera) 

• Reconhecer que a atmosfera terrestre é composta de 

gases (nitrogênio e oxigênio) e sua importância para a 
vida 

• Reconhecer a importância da camada de ozônio para o 

ambiente 

• Inferir que a respiração é o processo de absorção do 
oxigênio e a eliminação do gás carbônico 

 

 

 

Química e Atmosfera 

• Conhecer as ideias3 sobre a evolução da atmosfera 

terrestre e sua composição atual. 

 • Compreender como variações da pressão e 
temperatura atmosféricas e solubilidade de gases afetam 

a vida humana. 

• Reconhecer e relacionar as variáveis de estado 
(pressão total e parcial, volume, temperatura) para 

compreender o estado gasoso.  

• Compreender o processo de separação dos 
componentes do ar para obtenção de matéria-prima 

(oxigênio, nitrogênio e gases nobres).  

• Buscar informações sobre processos químicos que 
ocorrem nos sistemas naturais e produtivos que utilizam 

nitrogênio ou oxigênio.  

• Avaliar a produção, o consumo e a utilização pela 
sociedade de materiais derivados do nitrogênio. 

Buscar informações sobre os agentes perturbadores da 
atmosfera e suas fontes e compreender suas 
transformações e seus efeitos a curto, médio e longo 

prazo. 

• Tomar decisões com respeito à participação individual e 
coletiva na busca de soluções para os problemas de 

poluição atmosférica.  

• Compreender como a atmosfera participa dos ciclos do 
nitrogênio, oxigênio e gás carbônico na natureza. 
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Na Tabela 3 observa-se a relação entre ―Solo‖ – Ensino Fundamental e 

―Química e Litosfera‖ – Ensino Médio. 

Tabela 3: Comparação entre os eixos temáticos do EF e do EM 

Ensino Fundamental Ensino Médio 

 

Solo 

• Reconhecer a tecnologia aplicada ao cultivo do solo 
(trator, arado etc.) 

• Identificar as causas das inundações 

Conhecer as diferentes camadas da Terra e suas 
funções 

• Reconhecer os principais tipos de rocha, solos e 
algumas transformações da superfície terrestre (erosão) 

• Relacionar núcleo, crosta e manto às camadas que 

formam a Terra 

• Reconhecer a contribuição da ciência e da tecnologia 
para maior produtividade nas lavouras 

• Identificar algumas técnicas usadas para a preparação 
e correção do solo, destinadas à agricultura 

• Identificar materiais recicláveis e o processo do 

tratamento de alguns componentes do lixo seja de 
materiais orgânicos ou inorgânicos 

 

 

Química e Litosfera 

• Conhecer as ideias sobre origem, evolução e 
composição da litosfera – solo e subsolo. 

• Reconhecer as propriedades dos sólidos encontrados 
na litosfera: dureza, tenacida de, plasticidade, densidade, 
solubilidade, condutibilidade elétrica e térmica. 

• Entender as propriedades dos sólidos, utilizando 
modelos explicativos. 

• Compreender a relação entre propriedades dos solos, 

tais como ―acidez‖ e ―alcalinidade‖, permeabilidade ao ar 
e à água, sua composição e a produção agrícola.  

• Reconhecer o uso do carvão, petróleo, gás natural e 

outros materiais como combustíveis e como fonte de 
materiais para a indústria carboquímica e petroquímica. 

• Compreender as propriedades e usos de rochas e 

minerais (óxidos, enxofre, sulfetos,sulfatos, fosfatos, 
carbonatos e silicatos), como materiais de construção e 
como fontes para obtenção de outros materiais, nos 

sistemas produtivo, agrícola e industrial. 

• Compreender os processos de mineração e produção 
de metais, como o ferro, alumínio e cobre e suas ligas e 

seus usos na sociedade. 

• Compreender o ―parentesco‖ e a classificação dos 
elementos químicos e seus compostos por meio de suas 

propriedades periódicas. 

• Avaliar a produção, os usos e consumo pela sociedade 
de materiais e substâncias obtidos da litosfera. • Buscar 

dados e informações sobre perturbações naturais e 
antrópicas como desertificação, terremotos, mineração, 
construção de barragens, poluição, levando em conta 

escalas temporais. 

• Compreender e avaliar o papel das fontes, do percurso 
e dos sorvedouros dos agentes causadores de poluição 

no solo e subsolo (metais pesados, praguicidas etc.). 

• Avaliar a real dimensão das perturbações na litosfera 
para desenvolver ações preventivas ou corretivas, 

individual ou coletivamente.  

• Reconhecer a participação da litosfera nos ciclos do 
nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e água, para 

compreender e avaliar as transformações químicas nela 
ocorridas. 

 

 

Pode-se observar que nas séries iniciais do Ensino Fundamental, na 

disciplina de Ciências Naturais, alguns conhecimentos químicos podem ser 

trabalhados. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, estes conteúdos 

estão divididos em blocos temáticos, inseridos e articulados com outros 
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conteúdos das demais áreas do Ensino de Ciências, como a Física e a 

Biologia.  

Ao ensinar nas séries iniciais é necessário que o professor conheça os 

conteúdos que serão trabalhados e tenha o domínio de diferentes estratégias 

didáticas para que possa fazer a transposição didática dos conhecimentos 

científicos, de modo a facilitar a compreensão e a construção do conhecimento. 

Neste sentido, é importante que o professor das séries iniciais da Escola 

Básica tenha um conhecimento muito mais aprofundado para que possa fazer 

a articulação e a contextualização de maneira eficaz. 

Ressalta-seque estes temas estruturadores são de elevada relevância 

para o entendimento do mundo em que vivemos, por isso, eles aparecem em 

todos os níveis da Escola Básica. 
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III- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para fundamentar este trabalho escolheram-se teóricos da Educação: 

Paulo Freire e David Ausubel, pois suas ideias e questionamentos auxiliam no 

processo de aperfeiçoamento e reflexão da prática pedagógica do educador. 

A preocupação de Paulo Freire era na construção de uma nova 

sociedade, em que ―ensinar não era transmitir conhecimentos‖, mas sim ter a 

consciência do inacabado, a capacidade de intervir sobre os nossos próprios 

condicionamentos, pois somos seres únicos; se morrermos, o mundo será 

diferente. Para ele ensinar exige bom senso e apreensão da realidade, 

(FREIRE,1996). 

Para Freire (1983) é necessário romper com a forma depositária de 

transmissão, transferência de valores e conhecimentos, em que a relação 

existente entre professor e aluno é de um sujeito narrador, detentor do saber 

absoluto e pacientes ouvintes. O mesmo autor (1983, p. 75) ressalta ainda a 

importância de contextualização dos temas ao cotidiano e valores dos alunos:  

Somente na comunicação tem sentido a vida humana. Que o pensar 
do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do 
pensar dos educandos, mediatizados ambos pela realidade, portanto, 
na intercomunicação. Por isto, o pensar daquele não pode ser um 
pensar para estes nem a estes impostos (FREIRE, 1983, p. 75). 

Segundo Freire, a educação problematizadora deveria romper com os 

esquemas verticais característicos da educação bancária (enciclopedista), 

aspecto que só seria possível com a superação da distinção entre as funções 

de educador e educando. Assim, não existiria educador do educando, nem 

educando do educador, mas educador-educando e educando-educador 

(FREIRE,1983), pois segundo Freire (1997, p.23) ―Quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender‖. 

Em toda a sua obra, Paulo Freire sempre se importou com a relação 

entre o educador e o educando. Para ele, essa relação precisa ser horizontal e 

participativa, de modo que possa facilitar o diálogo e a troca de conhecimentos 

(FREIRE, 2007). Dessa maneira, percebe-se que essa relação se dá de forma 

mútua, não existindo o detentor do saber.  

Paulo Freire, em seus registros dizia que o educador é aquele que 

dialoga, orienta, ajuda o educando no processo de ensino. Dessa forma, os 
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educandos, com seus conhecimentos prévios, junto com os saberes do 

educador, aprendem a interpretar e ler o mundo (FREIRE, 1996)  

Já a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, baseia-se em um 

modelo construtivista dos processos cognitivos humanos. Em particular, a 

teoria da assimilação descreve como o estudante adquire conceitos e como se 

organiza sua estrutura cognitiva.  

A premissa fundamental de Ausubel diz que: 

O aprendizado significativo acontece quando uma informação nova é 
adquirida mediante um esforço deliberado por parte do aprendiz em 
ligar a informação nova com conceitos ou proposições relevantes 
preexistentes em sua estrutura cognitiva (AUSUBEL et al., 1978, p. 
159)  

Segundo Ausubel, a aprendizagem significativa ―é um processo pelo 

qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não literal) e 

não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do individuo‖ 

(MOREIRA, 2006, p. 14). Para este teórico, o conhecimento prévio do aluno é a 

chave para a aprendizagem significativa e a identificação desses 

conhecimentos é que deverá orientar o professor a organizar as atividades 

potencialmente significativas para que o estudante avance no seu 

conhecimento (MOREIRA, 2011b). Portanto, o fator isolado mais importante, 

segundo Ausubel, que influencia na aprendizagem significativa, é aquilo que o 

aluno já sabe (MOREIRA, 2006). Nesse processo, a nova informação interage 

com uma estrutura de conhecimentos específicos, ao qual Ausubel chama de 

―conceito subsunçor‖, estabelecendo ligações ou ―pontes cognitivas‖ entre o 

que ele sabe e o que ele está aprendendo. Por isso, pode-se dizer que a 

aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação ancora-se a 

conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. É 

importante destacar que esse processo de assimilar o novo  conhecimento 

modifica o conhecimento prévio e transforma-o em conceitos mais 

abrangentes. 

Pelizzari et al. (2002) argumenta que de acordo com Ausubel, para 

haver aprendizagem significativa é preciso haver duas condições: o aluno 

precisa ter uma disposição para aprender: se o indivíduo quiser memorizar o 

material arbitrariamente e literalmente, então a aprendizagem será mecânica; o 



 30 

material a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo, ou seja, ele 

tem que ser lógico e psicologicamente significativo: o significado lógico 

depende somente da natureza do material e o significado psicológico é uma 

experiência que cada indivíduo tem. Cada aprendiz faz uma filtragem dos 

materiais que tem significado ou não para si próprio (PELIZZARI et al., 2002). 

A aprendizagem significativa pode ser por descoberta ou por recepção. 

Elas podem acontecer tanto mecânica quanto significativamente, dependendo 

do modo como as novas informações forem armazenadas na estrutura 

cognitiva do aluno. A aprendizagem por descoberta é aquela na qual o 

conteúdo principal a ser aprendido deve ser descoberto pelo aluno e a 

aprendizagem por recepção é aquela em que o conteúdo a ser aprendido é 

apresentado ao aprendiz em sua forma final (MOREIRA, 2011).  

Para Ausubel, é importante a aprendizagem de conteúdo verbal com 

sentido, aquisição e retenção de conhecimentos de maneira significativa. O 

resultado é tão eficaz quanto a aprendizagem por descoberta, mais efetivos por 

economizarem tempo do aprendiz e serem mais tecnicamente organizados. 

Esse autor se preocupa mais no processo de instrução com a apresentação de 

conteúdo com sentido, do que com os processos cognitivos do aprendiz. A 

programação de conteúdos deve ser feita por meio de uma série hierárquica 

(em ordem crescente de inclusão), com cada organizador avançado 

precedendo sua correspondente unidade.  

Chaves (2005, p.83) comenta que para Ausubel,“a motivação do aluno é 

a própria aprendizagem. Ela ocorre por si só. Para ele, quando se aprende 

algo, há uma satisfação inicial que estimula que o ato pedagógico continue se 

desenvolvendo‖.O aspecto cognitivo é a sua maior preocupação. A motivação 

para ele é crescente no momento em que o aluno conhece os objetivos do 

ensino, os quais devem ser claros e relacionados com o conteúdo lecionado.  

Em nosso sistema educacional, o educador é aquele que domina o 

conteúdo e o educando é aquele que recebe e aceita esse conteúdo sem 

questioná-lo, indo ao encontro do modelo da narrativa tanto contestado por 

Paulo Freire quanto por Ausubel. Na prática, essa ação distancia o material 

novo a ser ensinado da realidade do educando. Por isso, é de grande 

importância que o educador respeite, valorize e considere a cultura da 
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sociedade em que o educando está inserido. É preciso que o educador 

também esteja atento não só aos conhecimentos prévios do educando, quanto 

aos que são produzidos durante o processo de ensino, porque a aprendizagem 

só faz sentido quando contextualizada com a realidade. 

Neste sentido, é necessário que o professor instrumentalize suas aulas 

buscando ferramentas e metodologias que facilitem e motivem a busca do 

conhecimento. Dentre estas ferramentas, a oficina temática pode ser um 

instrumento para integração de diferentes áreas do conhecimento, tal como 

prevê o enfoque que caracteriza o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS), cuja finalidade é formar cidadãos críticos, com conhecimentos 

científicos e tecnológicos suficientes para atuação na realidade física e social 

(LIMA; SOUSA; SILVA, 2012). 
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IV – METODOLOGIA 

Esta pesquisa pode ser caracterizada como uma pesquisa qualitativa, 

exploratória e participativa. Qualitativa pois,  

envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 

interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando 

compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 

situação em estudo(GODOY, 1995, p. 58). 

Exploratória, pois contribuiu para o esclarecimento de questões sobre 

dado tema (RAUPP; BEUREN, 2003) e também participativa, pois segundo 

Silva e Grigolo (2002), este tipo de pesquisa deve partir de uma 

fundamentação teórica e valorizar as experiências dos pesquisadores e 

pesquisados.  

O enfoque da pesquisa é o de se avaliar oficinas temáticas que 

trabalharam conteúdos de Química utilizando leitura de textos, músicas, 

experimentos e vídeos. Os textos, as músicas, os experimentos e os vídeos 

são de fácil compreensão dos alunos e não comprometem a qualidade do 

conhecimento científico. 

Segundo Marcondes, (2008, p. 68-69), as principais características das 

oficinas temáticas são: 

 utilizar da vivência dos alunos e dos fatos do dia a dia para organizar o 

conhecimento e promover aprendizagens;  

 abordar os conteúdos de Química, a partir de temas relevantes que 

permitam a contextualização do conhecimento;  

 estabelecer ligações entre a Química e outros campos do conhecimento 

necessários para se lidar com o tema em estudo;  

 estimular a participação ativa dos estudantes na elaboração do seu 

conhecimento. 

Estas características foram perseguidas ao longo de todo o 

desenvolvimento. 
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As etapas para a elaboração e execução das oficinas são descritas a 

seguir: 

1. Levantamento bibliográfico sobre os temas a serem abordados nas 

oficinas 

Foram estudados os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental e Médio, observando-se os conteúdos de Química e os de 

Ciências. Ao mesmo tempo, buscaram-se os conteúdos presentes no Currículo 

Mínimo do Estado do Rio de Janeiro para fazer a articulação do saberes de 

Química trabalhados no curso de formação de professores para o primeiro 

segmento da Educação Básica (equivalente ao Ensino Médio) e aqueles que 

serão futuramente ensinados nas aulas de Ciências. 

2. Elaboração das oficinas (parte teórica e prática) 

Partindo de três temas estruturadores sugeridos pelo PCN+ (BRASIL, 

ano?): Química e Atmosfera, Química e Hidrosfera e a Química e Litosfera, a 

presente proposta abordou alguns conteúdos de Química que foram 

desenvolvidos durante três Oficinas Temáticas. 

Uma oficina temática se caracteriza por apresentar conteúdos a partir de 

temas que evidenciam como os saberes tecnológicos e científicos contribuíram 

e contribuem para a sobrevivência do ser humano, tendo influência no modo de 

vida das sociedades, a fim de tornar o ensino mais relevante para os alunos 

devido à interligação entre conteúdos e contexto social (MARCONDES et al, 

2008, p. 2). Para a estruturação das oficinas, utilizaram-se como base os 

momentos pedagógicos propostos por Delizoicov e Angotti (1991): 

problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do 

conhecimento e buscou-se ferramentas motivadoras como vídeos, músicas, 

experimentos e textos para comporem estes momentos. 

As oficinas temáticas de Química elaboradas foram aplicadas em duas 

turmas de 30 alunos do 3o ano do Ensino Médio pertencentes ao Curso de 

Formação de Professores para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I do 

Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, e teve a duração de 

aproximadamente 4 tempos de aula com 50 minutos/cada.  
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3. Teste prévio das atividades e da Sequência Didática (SD) a ser 

utilizada 

Foi desenvolvida uma Sequência Didática na qual foram utilizados 

recursos como vídeos e experimentos.  

A utilização de vídeos auxilia na organização de atividades em sala de 

aula. Ela faz com que estas comecem pelo o que atrai o aluno, antes mesmo 

de se enunciar teorias e conceitos, tornando o caminho da aprendizagem da 

ação para a reflexão, do concreto para o abstrato (MORAN, 1995).  

Segundo Giordan (1999), as atividades experimentais devem permear 

as relações ensino-aprendizagem, uma vez que estimulam o interesse dos 

alunos em sala de aula e o engajamento em atividades subseqüentes. A 

experimentação permite que os alunos manipulem objetos e ideias e negociem 

significados entre si e com o professor durante a aula. As dificuldades dos 

alunos em compreender os conteúdos podem ser minimizadas através de 

experimentos, os quais auxiliam na compreensão dos temas abordados e em 

suas aplicações no cotidiano, já que proporcionam uma relação entre a teoria e 

a prática. 

Vários experimentos e vídeos foram pesquisados e selecionados tendo 

em vista o grau de aprofundamento da oficina a ser desenvolvida. 

A SD elaborada utilizou vídeos, rodas de conversa, aulas expositivas, 

experimentos e exercícios.  

 

4. Avaliação das oficinas  

Para avaliação das oficinas temáticas desenvolvidas, que procuraram 

promover a construção de conhecimentos químicos com a finalidade de 

melhorar a formação de professores para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, foi elaborado um questionário avaliativo com questões objetivas 

sobre a estrutura de cada etapa das oficinas, dos temas, experimentos e dos 

vídeos escolhidos e da facilidade na compreensão dos conhecimentos 

químicos e foi também solicitado aos discentes a elaboração de um plano de 

aula para ser aplicado em uma aula de Ciências no Ensino Fundamental I, 

utilizando os conhecimentos construídos durante as oficinas. 
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V-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este trabalho foi realizado no Instituto de Educação Professor Ismael 

Coutinho (IEPIC). O Instituto, fundado em abril de 1835 foi a primeira escola de 

formação de professores do Brasil. Localizada no município de Niterói, Rio de 

Janeiro, atende alunos do Ensino Fundamental II e Médio, este último, na 

modalidade de Curso de Formação de Professores. Este Curso forma docentes 

que irão atuar no primeiro segmento da Educação Básica, isto é, Educação 

Infantil e Fundamental I (1º ano até o 5o ano). Os alunos atendidos no curso de 

Formação de Professores pertencem as comunidades do entorno de Niterói e 

São Gonçalo, é formada em sua grande maioria por mulheres e tem uma faixa 

etária de 15 a 60 anos. 

 

V.1. OFICINAS TEMÁTICAS. 

Pensando em contribuir com aprofundamento dos conteúdos químicos 

em metodologias alternativas para auxiliar os futuros docentes do primeiro 

segmento da Educação Básica, foram desenvolvidas oficinas que objetivaram 

trabalhar alguns conceitos químicos partindo dos temas Água, Ar e Solo. Estes 

temas serão trabalhados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, 

segmentos que os discentes irão atuar e desenvolver metodologias e diferentes 

práticas para ensinar os conteúdos, desenvolvendo assim suas habilidades e 

técnicas docentes, abrindo novas visões na forma de trabalho em sala de aula. 

As oficinas temáticas ―Água e a vida no planeta”, ―Ar e o mundo que não 

vemos” e ―Solo e o chão que pisamos” foram planejadas baseando-se nas 

orientações propostas por Marcondes (2008) e estruturada com base na 

abordagem metodológica dos três momentos pedagógicos propostos por 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002): Problematização Inicial, Organização 

do Conhecimento e Aplicação do Conhecimento. Na Problematização Inicial 

foram utilizados vídeos para iniciar a discussão e trazer à tona as concepções 

prévias dos estudantes sobre os assuntos a serem abordados. Estas 

experiências de vida, segundo Ausubel, podem ser utilizadas como ponto de 

apoio para a construção de novos saberes. Nas rodas de conversa, o contexto 

socioeconômico era aflorado, pois neste momento os problemas de cada um, 

relativos a comunidade onde viviam, do percurso até a escola ou até mesmo da 



 36 

cidade, estado ou país eram destacados, criando assim, possibilidades para a 

construção de um conhecimento baseado em situações reais, o que vai ao 

encontro do proposto por Freire. 

Cada oficina será discutida a seguir: 

 

Oficina I: “Água e a vida no planeta” 

 

Tendo como ponto de partida a importância da água para a vida do 

planeta é possível trazer para a sala de aula os conceitos químicos, tecnologias 

e atitudes de conscientização e responsabilidade em relação à qualidade e uso 

da água. Assim, buscando fazer esta articulação do conhecimento com a 

criticidade do aluno e ao mesmo tempo, interagir diferentes ferramentas e 

metodologias a oficina ―Água e a vida no planeta‖ foi idealizada. 

A Tabela 4 mostra as atividades realizadas e o tempo médio gasto em 

cada um dos momentos das oficinas temáticas. 

Tabela 4: Estruturação da Oficina Temática – “Água e a vida no planeta” 

MOMENTO ATIVIDADES TEMPO MÉDIO 

 
Problematização Inicial 

Apresentação da Oficina 5 min 

Exibição do Vídeo da música ―Planeta 
Água‖ de Guilherme Arantes 

6 min 

Roda de Conversas 15 min 
 
 
Aquisição do Conhecimento 

Aula Expositiva 30 min 

Exibição do Vídeo ―A turma da Clarinha e 
o ciclo da Água‖ 

7 min 

Roda de Conversas 10 min 

Experimentação 40 min 

 
Aplicação do Conhecimento 

Aplicação do Exercício 22 min 

Elaboração do Plano de Aula 45 min 

Discussão Final 20 min 

 

Problematização Inicial 

Esse momento buscou trabalhar um problema relacionado ao tema, 

neste caso a ―a escassez e o desperdício da água‖, questionando os alunos 

sobre seus próprios conhecimentos, instigando-os a conhecer mais sobre o 

assunto. 
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Primeiramente, foi exibido o vídeo da música ―Planeta Água‖, de 

Guilherme Arantes com duração de 5:55 minutos, extraído do Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=NaABq8CdnVw). Em seguida, foi realizada 

uma roda de conversa, norteada por questões levantadas pela professora à 

medida que a discussão ia acontecendo. As questões feitas foram: 

- Do que está falando a música? 

- O que o autor da música quis dizer com o verso “Terra, Planeta 

Água”? 

- Quais são as formas que encontramos a água na natureza? 

- O que quer dizer evaporação? 

- Por que a água é tão importante para nossa vida? 

- O que podemos fazer para preservar a água em nosso planeta? 

As questões buscavam a percepção dos estudantes sobre a importância 

da água para a vida no planeta Terra, a forma que a água pode ser encontrada 

na natureza, as mudanças dos estados físicos, o ciclo da água e motivos que 

levaram o autor a chamar a Terra de planeta água.  

Muitos alunos conheciam a música, no entanto, alguns confessaram que 

nunca pararam para refletir a letra. Durante a discussão foi dito que a água é 

essencial para a vida e sem ela o homem morreria. Citaram como exemplos de 

seu uso: cozinhar, lavar os alimentos, tomar banho, lavar louça, dentre outros. 

Foi discutido o seu desperdício ao lavar o carro, as calçadas, ao escovar os 

dentes, banhos demorados, etc. Segundo os alunos o autor chamou a Terra de 

planeta água, porque o planeta tem em sua grande parte água, que se 

encontra distribuída nos estados sólido, líquido e gasoso. Foi citado também 

que a água traz alegria, mas pode arrancar lágrimas quando em excesso, nas 

enchentes, por exemplo. Neste momento, a discussão foi complementada 

mostrando os problemas relativos à poluição e contaminação de rios, lagos e 

mares, e apontou a responsabilidade do homem em manter a sua qualidade. 

Organização do Conhecimento 

Esse momento buscou o trabalho colaborativo, em que professor e 

aluno, deveriam construir subsídios importantes para entenderem o tema e as 
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questões trabalhadas anteriormente. Para organizar o conhecimento as 

atividades foram divididas em três partes: na primeira, uma aula expositiva 

utilizando slides que abordaram alguns tópicos necessários para o 

entendimento do tema: ―Água e a vida no planeta‖, tais como: distribuição de 

água no planeta, cronologia do uso da água pelo homem, a presença de água 

nos seres vivos, a composição química da água, os estados físicos da água e 

suas transformações e a água como solvente universal. As propriedades físicas 

e químicas foram trabalhadas no momento da experimentação. 

Na segunda parte, foi exibido o vídeo ―A Turma da Clarinha e o Ciclo da 

água‖ (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=92MhOrYu0-Y), que 

tem 6:32 min e mostra como acontece o ciclo da água, o caminho que a água 

percorre desde que é captada até chegar as casas e o retorno desta água 

usada para a natureza. Ele convida o público a cuidar do meio ambiente e 

sensibiliza a usar a água de maneira racional. Em seguida, nova de roda de 

conversa foi realizada, discutindo-se as fases e os processos que a água passa 

e por fim, o ciclo da água na natureza. A discussão foi de grande importância, 

pois possibilitou seções de feedback sobre os assuntos estudados e a 

elucidação das dúvidas.  

Na terceira parte, a turma foi levada ao laboratório da escola e um 

roteiro experimental foi entregue aos estudantes (Figura 1, Apêndice A) e 

continha cinco experimentos que abordaram as propriedades físicas e químicas 

da água. Deve-se ressaltar que todos os ensaios realizados já são 

consagrados na literatura e se encontram em sites da internet que constam das 

referências bibliográficas. Os experimentos realizados foram: (a) O ovo que 

afunda e o ovo que flutua; (b) Dissolve ou não dissolve?; (c) Águas coloridas 

que andam; (d) Balão a prova de fogo e (e) Explosão de Cores. A Figura 2, 

mostra os experimentos realizados. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=92MhOrYu0-Y
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Figura 1: Roteiro Experimental 

 

Durante o experimento ovo que afunda e o ovo que flutua, foi dito 

pelos alunos que ―já sabiam que ao colocar o ovo na água, ele iria afundar 

porque o ovo era mais pesado do que a água. E que ao colocar o sal na água 

provavelmente, o ovo iria flutuar porque ficaria mais leve do que a água‖. 

Nesse momento a professora, entrou com o conceito de densidade e mostrou a 

diferença entre peso e massa. Dessa maneira, as dúvidas foram esclarecidas e 

os alunos entenderam que o ovo flutuou na água com sal porque esta ficou 

mais densa e não mais pesada. O experimento dissolve ou não dissolve 

também era conhecido pelos alunos e quando foram questionados por que o 

óleo e a água não se misturavam, responderam a água é mais densa do que 

óleo. A professora os questionou novamente, por que a água e o álcool se 

misturam se o álcool é menos denso do que a água, os alunos não souberam 

explicar. A professora, nesse momento, entrou com os conceitos de polaridade 

e solubilidade. Sendo assim, as dúvidas foram esclarecidas e os alunos 

entenderam que o óleo e a água não se misturam porque apresentam 

polaridade diferentes, e o álcool e a água se misturam porque apresentam 

polaridades semelhantes. Neste momento, foi falado do problema ambiental 

causado pelo descarte indevido de óleo. 

Já os experimentos águas coloridas que andam, balão a prova de 

fogo e a fuga dos palitos, os alunos não conheciam. Com relação ao 

experimento águas coloridas que andam, quando foram questionados pela 
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professora sobre o que estava acontecendo, foi falado que estava ocorrendo 

uma mistura de cores primárias dando origem a cores secundárias, e a 

professora continuou questionando: ―Mas de que maneira essa mistura está 

acontecendo?Eles responderam a água colorida estava subindo pelo papel. Ao 

continuar questionando o porquê e eles não souberam responder.Nesse 

momento a professora, entrou com o conceito de capilaridade. Após a 

explicação, alguns alunos associaram o fenômeno da capilaridade com o que 

ocorre nas plantas, a qual atua no deslocamento da seiva, desde as raízes, 

onde ela é absorvida do solo, até o topo das árvores. Já o experimento balão a 

prova de fogo, os alunos sabiam que ao encostar a vela acesa no balão cheio 

de ar, ele iria estourar, mas ficaram surpresos ao encostar a vela acesa no 

balão cheio de água e o balão não estourar. A professora perguntou por que o 

balão não estourou e eles não souberam responder. Nesse momento, foi 

ministrado o conceito de capacidade calorífica. Sendo assim, as dúvidas foram 

esclarecidas e os alunos entenderam que diferença do balão cheio de água 

não estourar para o balão cheio de ar estourar é que a água no interior do 

balão "absorve" a maior parte do calor fornecido pela chama, não deixando que 

a temperatura da borracha aumente muito, isso ocorre porque a água é uma 

boa "armazenadora" de calor por apresentar uma elevada capacidade 

calorífica. Quanto ao experimento a fuga dos palitos, os alunos também 

ficaram surpresos ao encostar o palito com detergente na água e ver que os 

palitos se afastaram. Não sabiam explicar porque esse afastamento aconteceu. 

Foi explicado então o conceito de tensão superficial e as dúvidas foram 

sanadas Após a explicação, alguns alunos associaram o fenômeno da tensão 

superficial com a capacidade que os mosquitos tem de pousar e andar sobre a 

água. A professora fez o experimento utilizando leite e corantes de cores 

diferentes e ao gotejar o detergente a tensão superficial foi quebrada ocorrendo 

uma mistura de cores,deixando os alunos admirados com o efeito. 

Os experimentos realizados nesta oficina (Figura 2) utilizaram materiais 

de baixo custo e de fácil acesso. 
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Figura 2: Experimentos realizados 

Durante os ensaios, os conteúdos de Química abordados foram: 

densidade, polaridade, solubilidade, capilaridade, capacidade calorífica e 

tensão superficial, respectivamente. 

Aplicação do Conhecimento  

Neste momento buscou-se a interpretação das situações geradas a 

partir da aplicação de novos conhecimentos. A aplicação do conhecimento 

ocorreu em duas etapas. Na primeira, os estudantes responderam a um 

exercício que continha duas questões mostradas no Quadro 1: 

Quadro 1: Exercício aplicado 

 

              (a)                       (b) 

1. Observe as figuras ao lado e responda: 

(a) O Mar Morto está localizado no Oriente Médio, entre os 
territórios de Israel, Palestina e Jordânia, sendo alimentado, 
principalmente, pelo rio Jordão. Sua área é de 1020 km², com 
82 km de extensão, 18 km de largura e uma profundidade 
máxima de 377 metros. Por que no Mar Morto às pessoas não 
afundam? 

(b) Hoje algumas pessoas utilizam o sistema mostrado na figura 
(b) e criam verdadeiros pomares em áreas muito pequenas, 
como por exemplo, varandas e apartamentos. Observe o 
sistema e explique como uma planta consegue conduzir os 
nutrientes desde sua raiz até as folhas? 

2. O que acontece quando poluímos o ambiente aquático com detergentes e outros tipos de sabão? 

 

(b) (c) (a) 

 

(d) (e) 
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Algumas respostas dadas foram destacadas e são mostradas na Figura 

3 e transcritas a seguir, para uma melhor compreensão, sendo respeitadas as 

suas escritas, tal como nos documentos originais. 

  

 

 

 

 

Figura 3: Respostas dadas às questões pelos alunos 

 

Transcrição 1: Pois a densidade da água salgada é muito alta e, por 

isso, é possível flutuar sem nenhum esforço físico. 

Transcrição 2: As plantas conseguem conduzir os nutrientes desde 

sua raiz até as folhas atravéz da capilaridade. 

Transcrição 3: O detergente e algumas substancias saponáceas 

diminuem a tensão superficial da água, essas substâncias são 

responsáveis por causar espumas nos rios e corregos poluídos. A 

partir do lançamento dessas substancias a tenção superficial é 

quebrada e os insetos não podem utilizar a superfície da água para 

se reproduzir, comprometendo o ecossistema. Além de reduzir o 

oxigênio prejudicando a vida animal dentro da água. 

Pode-se observar que nas respostas destacadas houve coerência com o 

assunto estudado e com os ensaios realizados na aula experimental, 

mostrando que os alunos assimilaram o conteúdo ministrado e conseguiram 

aplicar o conhecimento em situações diferentes e relacionadas ao cotidiano. 

Na segunda etapa, os estudantes elaboraram um plano de aula, que 

será discutido no momento da avaliação. 
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Oficina II: ―Ar e o mundo que não vemos” 

Partindo da importância do ar para a vida do planeta é possível trazer 

para a sala de aula os conceitos químicos, tecnologias, e atitudes de 

conscientização e responsabilidade em relação à qualidade do ar. Do mesmo 

modo que na oficina anterior utilizaram-se diferentes ferramentas e 

metodologias para a aquisição do conhecimento. 

A Tabela 5 mostra as atividades realizadas e o tempo médio gasto em 

cada um dos momentos das oficinas temáticas. 

Tabela 5: Estruturação da Oficina Temática – ―Ar, o mundo que não vemos‖ 

MOMENTO ATIVIDADES TEMPO MÉDIO 

 
Problematização Inicial 

Apresentação da Oficina 5 min 

Exibição do Vídeo―O ar que respiramos‖  2 min 

Roda de Conversas 15 min 

 
Aquisição do Conhecimento 

Aula Expositiva 30 min 

Experimentação 45 min 

 
Aplicação do Conhecimento 

Aplicação do Exercício 25 min 

Elaboração do Plano de Aula 50 min 

Discussão Final 25 min 

 

 

Problematização Inicial 

Esse momento buscou trabalhar um problema relacionado ao tema, 

neste caso a ―a respiração e os problemas com a poluição e a qualidade do ar‖, 

questionando os alunos sobre seus próprios conhecimentos, instigando-os a 

conhecer mais sobre o assunto. 

Primeiramente, foi exibido o vídeo ―O ar que respiramos‖, extraído do 

Youtube (disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UMSV2JLNWdA), 

com duração de 1:50 minutos. Em seguida, foi realizada uma roda de 

conversa, norteada por questões levantadas pela professora à medida que a 

discussão ia acontecendo. As questões feitas foram: 

-O que é o ar?  

-Qual a composição do ar?  

-Qual a importância do ar para a vida no Planeta? 

-Quais as doenças causadas pela poluição do ar? 
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-Quais os problemas ambientais ocasionados pela poluição do ar? 

As questões buscavam a percepção dos estudantes sobre o que era o 

ar, sua composição, a importância do ar para a vida no planeta, as doenças e 

os problemas ambientais causados pela poluição do ar. 

Alguns alunos acreditavam que o ar era o oxigênio, para outros, eram 

vários gases. Mas todos tinham certeza que o ar é ―aquilo que precisamos para 

sobreviver‖ (fala de alunos) e que este precisava estar em boas condições para 

que as pessoas não desenvolvessem doenças como alergias respiratórias 

ocasionadas pela poluição do ar. Os alunos comentaram que a poluição é 

devida a queima de combustíveis que lançam ao ar, monóxido de carbono e 

dióxido de carbono. Eles citaram que a poluição do ar gera chuva ácida que 

mata as plantas e animais, que causam danos aos prédios e monumentos e 

alteram o clima do planeta. Neste momento, a discussão foi complementada 

pela professora que apontou a necessidade do homem em preservar o meio 

ambiente mantendo da qualidade do ar. 

 

Organização do Conhecimento 

Esse momento buscou o trabalho colaborativo, em que professor e 

alunos, deveriam construir subsídios importantes para entenderem o tema e as 

questões trabalhadas anteriormente. Para organizar o conhecimento as 

atividades foram divididas em duas partes: na primeira, uma aula expositiva 

utilizando slides que abordaram alguns tópicos necessários para o 

entendimento do tema: ―Ar e o mundo que não vemos‖, tais como: composição 

química dos gases presentes no ar, características e principais utilidades dos 

gases que compõem o ar. As propriedades físicas e químicas foram 

trabalhadas no momento da experimentação. 

Na segunda parte, a turma foi levada ao laboratório da escola e um 

roteiro experimental foi entregue aos estudantes (Figura 4 - Apêndice B) e 

continha seis experimentos que abordaram as propriedades físicas e químicas 

do ar. Deve-se ressaltar que todos os ensaios realizados já são consagrados 

na literatura. Os experimentos realizados foram: (a) Combustão no copo; (b) A 

vela que levanta a água; (c) O ar possui peso; (d) O ar se expande quando 
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aquecido e o ar se comprime quando resfriado; (e)Bola de papel que não se 

molha e (f) Balão de gás carbônico. 

Figura 4: Roteiro Experimental 

 

Durante o experimento, a combustão no copo, foi perguntado aos 

alunos em qual das etapas (copo grande e copo médio) a vela permaneceria 

por mais tempo acesa e por que. Verificou-se que a maioria das respostas dizia 

que no copo maior porque tinha mais oxigênio para ser consumido. Nesse 

momento, a professora, entrou com o conceito de combustão, explicando que 

para esta acontecer são necessários três fatores: calor, presença de um 

combustível e de um comburente. No experimento a vela que levanta a água, 

os alunos afirmaram que a vela apagaria, mas não sabiam o que iria acontece 

com a água, na qual havia sido adicionado um corante Os conceitos de 

composição química do ar e pressão atmosférica foram complementados, 

esclarecendo-se que ao tampar a vela com o frasco de vidro a porção do ar 

dentro do frasco é rapidamente aquecida, expandindo-se. Antes que o frasco 

tocasse a água, uma parte desse ar escaparia pelo espaço entre a água e a 

boca do frasco fazendo com que a densidade do ar no interior do frasco fosse 

menor do que no exterior. Sendo assim, a vela se apagaria e os gases no 

frasco seriam rapidamente resfriados, o que reduziria a pressão interna. A 
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diferença entre a pressão externa (pressão atmosférica) e a interna é que fazia 

com que o nível de água colorida no frasco subisse. 

Já no experimento o ar possui peso, foi perguntado aos alunos se o ar 

tinha peso. Alguns responderam sim e outros não. Nesse momento, buscou-se 

explicar as propriedades gerais da matéria e em seguida, os alunos 

observaram a diferença nos lados de uma ―balança‖ alternativa que continha 

uma bola cheia e vazia. Perceberam que a bexiga cheia fica mais pesada, 

porque tinha mais massa. No experimento o ar se expande quando aquecido 

e o ar se comprime quando resfriado, os alunos tinham o conhecimento da 

capacidade que o ar tem de se expandir e em se comprimir mas não que a 

variação da temperatura influenciava na expansão e na compressão. A 

professora nesse momento, explicou que quando o ar é aquecido, as 

moléculas do ar tendem se movimentar mais e ficam umas mais distantes das 

outras, ou seja, ele fica menos denso, aumentando a pressão dentro da 

garrafa. Como existe uma bexiga elástica na boca da garrafa, ela se expande 

com a pressão criada pelo ar aquecido. 

O experimento do balão de gás carbônico era conhecido dos alunos, 

mas não sabiam explicar qual o gás que fazia o balão encher. Nesse momento 

a professora entrou com o conceito de reação química, explicando que quando 

o bicarbonato de sódio entra em contato com o vinagre, ocorre uma reação 

química com a liberação do gás carbônico(que faz o balão encher), isto é, 

dióxido de carbono (CO2), além de produzir também acetato de sódio em 

solução e água.À medida que se forma mais gás carbônico, a pressão dentro 

da garrafa aumenta e o balão enche. 

O experimento bola de papel que não se molha, não era conhecido 

dos alunos A professora os questionou sobre ao colocar uma bola de papel 

presa dentro de um copo e virá- lo de cabeça para baixo em uma bacia com 

água, se o papel iria molhar ou não e por que. Os alunos falaram que a água 

não entra no copo porque ele está cheio de ar, ou seja, dois corpos não 

poderiam ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se inclinasse um pouco o 

copo, o ar iria sair e entraria a água e o papel ficaria molhado. 
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Figura 5: Experimentos realizados 

 

A Figura 5 mostra os experimentos realizados, os quais utilizaram 

materiais de baixo custo e de fácil acesso. 

Durante os ensaios, os conteúdos químicos trabalhados foram: 

combustão, composição química do ar, pressão atmosférica, propriedades 

gerais da matéria e reação química, respectivamente.  

 

Aplicação do Conhecimento 

Neste momento buscou-se a interpretação das situações geradas a 

partir da aplicação de novos conhecimentos. A aplicação do conhecimento 

ocorreu em duas etapas. Na primeira, os estudantes responderam a um 

exercício que continha duas questões mostradas no Quadro 2  
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Quadro 2 : Exercício aplicado 

1.Observe as imagens e responda? 

       (a)                                                               (b)                                          (c) 

(a) Por que o aparelho de ar condicionado fica no alto? 

(b) Por que os balões sobem? 
(c) Por que a lareira fica embaixo? 

 2.Um brinquedo que se tornou popular no Rio de Janeiro é um balão preto confeccionado 
com um saco de polietileno bem fino. A brincadeira consiste em encher parcialmente o balão 
com ar atmosférico, fechá-lo e deixá-lo ao Sol.  Por que? 

 

Algumas respostas dadas foram destacadas e são mostradas na Figura 

6 e transcritas a seguir, para uma melhor compreensão, sendo respeitadas as 

suas escritas, tal como nos documentos originais. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Respostas dadas às questões pelos alunos 

 

Transcrição 1:Porque o ar quente sendo menos denso sobe, e o ar 

frio sendo mais denso desce, formando as correntes de convecção. 

Essas correntes ocorrem em razão das diferenças de densidade 

entre o ar frio e o quente. 

Transcrição 2: Porque quando uma massa de ar é aquecida ela se 

dilata e se expande, se torna menos densa. Nos balões o ar quente 
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fica preso, como ele é menos denso que o ar do ambiente, o balão 

sobe. 

Transcrição 3: Porque o ar é menos denso que o ar frio, logo formam 

as correntes de convecção, o que faz esquentar o ambiente. 

Transcrição 4: Porque ao deixá-lo fechado no sol, seu interior vai se 

aquecer. Dessa forma, o ar se expande, o balão infla e começa a 

voar quando sua densidade fica menor do que o ar atmosférico. 

Pode-se observar que nas respostas destacadas houve coerência com o 

assunto estudado e com os experimentos realizados na aula experimental, 

mostrando que os alunos assimilaram o conteúdo ministrado e conseguiram 

aplicar o conhecimento em situações diferentes e relacionadas ao cotidiano. 

Na segunda etapa, os estudantes elaboraram um plano de aula, que 

será discutido no momento da avaliação. 

Oficina III:―Solo e o chão que pisamos” 

Baseado na importância do solo para a vida do planeta é possível trazer 

para a sala de aula os conceitos químicos, tecnologias, e atitudes de 

conscientização e responsabilidade em relação à qualidade e conservação do 

solo. 

A Tabela 6 mostra as atividades realizadas e o tempo médio gasto em 

cada um dos momentos das oficinas temáticas. 

Tabela 6: Estruturação da Oficina Temática ―Solo e o chão que pisamos‖ 

MOMENTO ATIVIDADES TEMPO MÉDIO 

 
 
Problematização Inicial 

Apresentação da Oficina 5 min 

Exibição do Vídeo ―Repórter é 'engolido' 
por areia movediça em paraíso 
escondido‖ 

4 min 

Roda de Conversas 15 min 

 
 
Aquisição do Conhecimento 

Aula Expositiva 35 min 

Experimentação 50 min 

 
Aplicação do Conhecimento 

Aplicação do Exercício 22 min 

Elaboração do Plano de Aula 45 min 

Discussão Final 20 min 

 

Esse momento buscou trabalhar um problema relacionado ao tema, 

neste caso ―o solo e os problemas causados pela poluição do solo‖, 

questionando os alunos sobre seus próprios conhecimentos, instigando-os a 

conhecer mais sobre o assunto. 
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Primeiramente, foi exibido o vídeo ―Repórter é 'engolido' por areia 

movediça em paraíso escondido‖ com duração de 3:34 minutos, extraído do 

Youtube (disponível em:https://www.youtube.com/watch?v=Q8xkslf8Mx0).Em 

seguida, foi realizada uma roda de conversa, norteada por questões levantadas 

pela professora à medida que a discussão ia acontecendo. As questões feitas 

foram: 

-O que é areia movediça?  

-Onde é encontrada a areia movediça? 

-O que deve ser feito ao pisar na areia movediça? 

 -A areia é um tipo de solo? 

-O que é solo? 

-Qual a composição do solo?  

-Qual a importância do solo para a vida no Planeta? 

-Quais as doenças causadas pela poluição do solo? 

-Quais os problemas ambientais ocasionados pela poluição do solo?  

As questões buscavam a percepção dos estudantes sobre o que era o 

solo, sua composição, a importância do solo para a vida no planeta, e os 

problemas ambientais causados pela poluição do solo.  

Alguns alunos acreditavam que a areia movediça era o que eles 

estavam acostumados a ver nos filmes de Indiana Jones, para outros, a areia 

movediça era encontrada somente nos mangues e pântanos e que para sair 

dela bastava segurar em algo que conseguiria escapar. Com relação ao solo, 

todos tinham certeza que é de onde retiramos os alimentos para o sustento. 

Outros acrescentaram que o solo não é somente para produzir alimentos, mas 

também para construção de casas e edifícios. Muitos comentaram que o solo 

precisava estar em boas condições para que as pessoas não desenvolvessem 

doenças na pele, hepatite, leptospirose entre outros ocasionados pela poluição 

do solo. Eles também comentaram que a poluição do solo é devida o acúmulo 

de lixo, como embalagens de plástico, papel e metal, e de produtos químicos, 

como fertilizantes. Neste momento, a discussão foi complementada pela 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8xkslf8Mx0
https://www.youtube.com/watch?v=Q8xkslf8Mx0
https://www.youtube.com/watch?v=Q8xkslf8Mx0
https://www.youtube.com/watch?v=Q8xkslf8Mx0
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professora que apontou a necessidade do homem em preservar o meio 

ambiente mantendo da qualidade do solo. 

Organização do Conhecimento 

Esse momento buscou o trabalho colaborativo, em que professor e 

aluno, deveriam construir subsídios importantes para entenderem o tema e as 

questões trabalhadas anteriormente. Para organizar o conhecimento as 

atividades foram divididas em duas partes: na primeira, uma aula expositiva 

utilizando slides que abordaram alguns tópicos necessários para o 

entendimento do tema: ―Solo, o chão que pisamos‖, tais como: o que é o solo e 

suas fases, composição química do solo, tipos de solo e acidez no solo. As 

propriedades físicas e químicas foram trabalhadas no momento da 

experimentação. 

Na segunda parte, a turma foi levada ao laboratório da escola e um 

roteiro experimental foi entregue aos estudantes (Figura 7, Apêndice C) e 

continha seis experimentos que abordaram as propriedades físicas e químicas 

do solo. Deve-se ressaltar que todos os ensaios realizados já são consagrados 

na literatura. Os experimentos realizados foram: (a) Permeabilidade do solo; (b) 

Filtro de água suja; (c) Ar no solo?; (d) O líquido que quer ser sólido; (e) 

Indicador ácido-base e (f) Produzindo chuva ácida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Roteiro Experimental 

Durante o experimento permeabilidade do solo, foi dito pelos alunos 

que eles já sabiam que ao colocar água nos recipientes com os vários tipos de 

solos, a água iria passar com maior facilidade na areia porque ela era mais 
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fina. Nesse momento o conceito de permeabilidade foi explicado, mostrando-se 

que nos solos mais finos, como o argiloso, a água não ultrapassa com 

facilidade, pois não possui a mesma quantidade de espaços vazios como no 

solo arenoso que possui alta porosidade facilitando o fluxo da água através 

dele. No experimento filtro de água suja, os alunos já tinham conhecimento do 

seu funcionamento. A professora complementou o experimento com os 

conceitos de misturas e métodos de separação de misturas. 

Já no experimento ar no solo, foi perguntado aos alunos se existia ar no 

solo e muitos responderam que não sabiam. Após o experimento eles 

verificaram que existia ar no solo. A professora explicou que as bolhas 

observadas no ensaio indicaram que há ar no solo, que ocupava os poros do 

mesmo. Após o copo com o solo ser colocado dentro da água, a água se 

infiltrou pelos poros, forçando a saída do ar. Deste modo, se demonstra a 

existência de ar no solo, o qual ocupa o espaço poroso. Sobre o experimento o 

líquido que quer ser sólido, a professora questionou aos alunos quanto o 

estado físico da mistura feita. Os alunos responderam que parecia sólido, mas 

também parecia líquido. Nesse momento, os conceitos dos estados físicos da 

matéria complementaram o experimento, explicando que a mistura pode se 

comportar tanto como líquido quanto como sólido, são os fluidos não 

newtonianos. Eles tem viscosidade que varia conforme o tempo ou quantidade 

de pressão. Quando sofrem pressão, ficam duro como pedra, mas quando 

estão livres, parecem areia movediça. 

O experimento indicador ácido-base não era conhecido dos alunos. 

Foram explicados os conceitos de ácido, base e indicadores ácido-base e 

acrescentado que existem substâncias artificiais (fenolftaleína) ou presentes 

nos vegetais (repolho roxo), que adquirem colorações diferentes em soluções 

ácidas e básicas. Assim, no experimento chuva ácida, os alunos conheciam o 

conceito, mas não sabiam que esta poderia ser produzida no laboratório. A 

professora explicou que a chuva ácida pode causar vários estragos ambientais 

e que seus efeitos sobre a natureza podem ser devastadores. Complementou 

explicando sobre as reações químicas que provocam a chuva ácida. 

Durante os ensaios, os conteúdos químicos trabalhados foram: 

propriedades da matéria, composição do solo, misturas, métodos de separação 
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de misturas,estados físicos, ácidos, bases, indicador ácido-base e reação 

química, respectivamente. A Figura 8 mostra alguns dos experimentos 

realizados, os quais utilizaram materiais de baixo custo e de fácil acesso. 

 

Figura 8: Experimentos realizados 

 

Aplicação do Conhecimento 

Neste momento buscou-se a interpretação das situações geradas a 

partir da aplicação de novos conhecimentos. A aplicação do conhecimento 

ocorreu em duas etapas. Na primeira, os estudantes responderam a um 

exercício que continha duas questões mostradas no Quadro 3: 

Quadro 3 : Exercício aplicado 

1-Resolução de Questões 
 
1. O texto que se segue relata uma situação ocorrida em um laboratório  escolar, que foi publicada na 
Folha de São Paulo, em 19/09/2005. 
 

Os estudantes faziam um exercício chamado "teste do sabor", em que degustavam amostras de 
limão, vinagre e leite de magnésia. 
            Em outra etapa do exercício, os alunos diluíram soda em água e deveriam apenas cheirar uma 
gota colocada no dorso da mão. Alguns pediram para experimentar a substância e, autorizados pela 
professora, a levaram à boca. 
            Após o contato, alguns alunos começaram a reclamar de queimação na garganta e no estômago. 
A ingestão de soda cáustica (hidróxido de sódio), altamente corrosiva e tóxica, causa lesões graves e 
pode ser fatal. 
a) Baseado em seus conhecimentos sobre ácidos e bases, qual o sabor do limão, do vinagre e do leite 
de magnésia? 
b)Quando em laboratório ou em presença de uma substância desconhecida, provar ou cheirar são 
formas adequadas de tentar identificá-las? Justifique. 
 
2. As hortênsias possuem cianina e  antocianina  e suas pétalas. Essas substâncias mudam de 
coloração em razão do pH do solo, ficando azuladas em pH ácido e róseas em pH básico. No entanto, a 
disponibilidade de alumínio  no solo também interfere na coloração das flores. Em solos ácidos, com boa 
disponibilidade de alumínio, a floração é de um azul intenso. 
 
a) Os solos calcáreos são básicos. Se também fossem pobres em alumínio, que cor terão hortênsias 
plantadas em um solo desse tipo? 
b) A análise de uma amostra do solo, retirada da casa de Joana, revelou o valor de pH igual a 6,4. Outra 
amostra, retirada da residência de Beatriz, revelou pH igual a 8,4. Admitindo que a disponibilidade de 
alumínio nos dois solos é a mesma, qual das duas  residências terá hortênsias de flores azuis? 
Justifique. 
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3. O homem moderno tem provocado freqüentes desequilíbrios na natureza. A presença de poluentes na 
atmosfera, na água e no solo tem gerado diferentes tipos de poluição com danos à saúde dos seres 
vivos e, em especial, à do homem. Entre estes agentes poluidores estão os metais pesados, tais como 
cobre, chumbo e mercúrio e, entre os óxidos de carbono, o mais perigoso, que é o monóxido de carbono 
(CO). 
a) De que forma o monóxido de carbono poderá ser prejudicial à saúde humana quando inspirado pelo 
homem?  
b) Como os metais pesados poderão prejudicar o meio ambiente?  

 

 

Algumas respostas dadas foram destacadas e são mostradas na Figura 

9 e transcritas a seguir, para uma melhor compreensão, sendo respeitadas as 

suas escritas, tal como nos documentos originais. 

 

Figura 9: Respostas dadas às questões pelos alunos 

 

Transcrição 1: O limão tem um gosto ácido, o vinagre tem gosto ácido 

e o leite de magnésio tem gosto levemente salgado. 

Não porque as substâncias  podem conter ácidos muito forte e trazer 

alguns danos à  saúde. 
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Transcrição 2:As hortênsias plantadas em um solo pobre de alumínio, 

suas cores serão róseas em ph básico, porque não teria uma boa 

disponibilidade de alumínio  

Transcrição 3: A casa de Joana terá hortênsias azuis, pois o ph é 

ácido(6,4) e o ph é ácido, as hortênsias ficam azuis.Porém, o azul 

seria claro, porque o ph 7 é neutro e 6,4 é próximo de 7. 

Transcrição 4: O monóxido de carbono é tóxico aos nossos pulmões. 

Ele tem grande atração pela hemoglobina. Quando o monóxido é 

inalado pelo homem, ele impede e “toma o lugar” do oxigênio na 

hemoglobina. Causando asfixia. 

Transcrição 5:Metais pesado,  são tóxicos contaminam o meio 

ambiente e são bioacumulativos. Bio acumulativo quer dizer que se 

ele for ingerido por um peixe o metal pesado permanecerá para 

sempre no seu organismo, e se um homem comer o peixe, o metal 

também irá para o corpo do homem.Os metais pesados fazem mal à 

saúde.  

Pode-se observar que nas respostas destacadas houve coerência com o 

assunto estudado e com os experimentos realizados na aula experimental, 

mostrando que os alunos assimilaram o conteúdo ministrado e conseguiram 

aplicar o conhecimento em situações diferentes e relacionadas ao cotidiano. 

Na segunda etapa, os estudantes elaboraram um plano de aula, que 

será discutido no momento da avaliação. 

 

V. 2. AVALIAÇÃO 

 

Ao término das oficinas foi aplicado um questionário avaliativo (Figura 

10, Apêndices D, E e F) com a finalidade de observar a percepção dos 

estudantes sobre as atividades desenvolvidas. Considerando que os alunos 

tem dificuldades em preencher questionários com questões subjetivas, optou-

se por elaborar 5 questões objetivas. As questões eram diferentes entre si para 

cada oficina, mas no geral buscavam a percepção do aluno quanto a atividade 

aplicada. 
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Figura 10: Exemplo de um Questionário Avaliativo 

A análise geral dos questionários avaliativos revelou que todos os alunos 

acharam importante abordar e se aprofundar nos temas: Água, Ar e Solo nas 

aulas de Química, no Ensino Médio, Curso de Formação de Professores, 

porque existe relação entre o conteúdo abordado na Química do EM com o de 

Ciências do EF. Perceberam que os conteúdos e os experimentos 

desenvolvidos em cada uma das oficinas temáticas irão contribuir para sua 

prática docente no futuro e que compreenderam melhor o assunto com a 

oficina. 

Pode-se perceber pelas respostas que tanto o assunto abordado quanto 

os recursos utilizados foram, na opinião dos alunos, interessantes e 

importantes em sua preparação para a prática docente. 

Após a aplicação das oficinas, foi proposto aos estudantes prepararem 

um plano de aula para ser aplicado em uma aula de Ciências no Ensino 

Fundamental I. A escolha do conteúdo era livre e poderia ser feito em dupla. 

No entanto, os conteúdos de Química do Ensino Médio abordados na oficina 

deveriam ser transpostos para uma linguagem simples e apropriada aos seus 

futuros alunos nas aulas de Ciências do Ensino Fundamental I.  

Observando-se os planos de aula elaborados, aproximadamente 20, vê-

se que a maioria dos estudantes conseguiu identificar dentro dos conteúdos de 

Ciências do Ensino Fundamental I os conteúdos de Química trabalhados nas 

oficinas, e a partir daí, planejaram suas aulas, utilizando recursos didáticos 

como slides, vídeos e experimentos. 

Quanto aos experimentos escolhidos foi notado que os estudantes 

tiveram a preocupação de escolher experimentos que sabiam a explicação 

científica e que ao mesmo tempo, despertassem o interesse em seus futuros 
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alunos. Os planos de aula elaborados foram coerentes com o nível de 

escolaridade a qual estes futuros professores irão ministrar aulas de Ciências. 

Dentre os planos entregues, destacam–se cinco que se encontram no 

Apêndice G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Exemplo de um Plano de Aula 
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VI- Considerações Finais 

A realização deste trabalho surgiu das inquietações e reflexões da 

autora sobre como o Ensino de Química em um Curso de Formação de 

Professores para as séries iniciais do Ensino Fundamental poderia contribuir de 

maneira significativa para que seus alunos, futuros professores do Ensino 

Fundamental, ensinassem conceitos químicos na disciplina de Ciências para 

seus futuros alunos. Pensando nisto, é que se apresentou uma proposta 

didática para o ensino de Química baseada em Oficinas Temáticas. 

As oficinas ―Água e a vida no Planeta”, ―Ar e o mundo que não vemos” e 

―Solo e o chão que pisamos” foram muito bem aceitas pelos estudantes, 

havendo uma grande interação e entrosamento discente com os conteúdos 

trabalhados e com as ferramentas educacionais utilizadas, as quais se 

mostraram adequadas, interessantes e versáteis. 

Os vídeos selecionados e utilizados ajudaram a fixar o conteúdo 

abordado e trouxeram para a sala de aula uma dinâmica diferente, contribuindo 

para a aquisição do conhecimento e um aumento do interesse em aprender. As 

rodas de conversa permitiram a troca de informações e ampliaram a visão de 

cada estudante, os quais puderam expor seus conhecimentos sobre o assunto 

sem receio e ao mesmo tempo, sanaram dúvidas ainda existentes. Os 

experimentos realizados proporcionaram uma reflexão acerca dos 

conhecimentos químicos, estimulando e favorecendo os alunos a buscarem 

uma maior compreensão da disciplina. 

Nas avaliações das oficinas percebeu-se que os estudantes acharam 

importante discutir e aprofundar os temas água, ar e solo nas aulas de 

Química, em um Curso de Formação de Professores, visto que esses temas 

serão abordados nas aulas de Ciências do Ensino Fundamental. Eles 

perceberam também que os conteúdos abordados e os experimentos 

desenvolvidos nas oficinas temáticas irão futuramente contribuir para sua 

prática docente. 

Nas oficinas temáticas, o ensino contextualizado apresentou-se como 

um fator motivador, pois as atividades que foram desenvolvidas despertaram a 

atenção dos alunos, facilitando a articulação do raciocínio entre os conceitos 

abordados e aqueles já conhecidos, observados no dia a dia e na natureza. 
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Assim, as oficinas temáticas elaboradas mostraram-se adequadas ao 

público alvo, isto é, futuros professores da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I, pois permitiram a troca de saberes e a busca pela transposição 

didática dos conhecimentos apreendidos da Química do Ensino Médio com 

aqueles a serem ensinados nas aulas de Ciências no Ensino Infantil e 

Fundamental I. Deste modo, pode-se dizer que as oficinas apresentaram as 

características apontadas por Marcondes (2008), sendo um excelente recurso 

para o ensino-aprendizagem, pois permitiram a participação ativa dos alunos 

no processo de apropriação do saber. 

O que aqui se propôs foi apresentar vídeos, experimentos e discussões 

que possam estimular a aprendizagem, fazendo com que a Química deixe de 

ser uma inimiga e passe a ser uma aliada do aluno na conquista de novas 

informações e no aprimoramento do saber.  

Acredito que este trabalho tenha contribuído para a formação 

profissional da autora e de futuros educadores de maneira que possam rever a 

metodologia de ensino, buscando caminhos para sempre melhorar, pondo em 

prática novas estratégias. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 -CURRÍCULO MÍNIMO 2013-QUÍMICA CURSO NORMAL - 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

1ª SÉRIE 

10 BIMESTRE 

 

20 BIMESTRE 

 

30 BIMESTRE 
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40 BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 02 - CURRÍCULO MÍNIMO 2012 QUÍMICA-ENSINO MÉDIO 

 

1ª SÉRIE 

10 BIMESTRE 

 

20 BIMESTRE 
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30 BIMESTRE 

 

40 BIMESTRE 

 

2ª SÉRIE 

10 BIMESTRE 
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20 BIMESTRE 

 

30 BIMESTRE 

 

40 BIMESTRE 
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3ª SÉRIE 

10 BIMESTRE 

 

20 BIMESTRE 

 

30 BIMESTRE 

 

40 BIMESTRE 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DA PRIMEIRA OFICINA 

IEPIC-Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho 
 

Roteiro dos Experimentos 
 

Experimento 1- O ovo que afunda e o ovo que flutua 
 
Materiais e Reagentes 

 

 3 ovos crus (você também pode usar o mesmo ovo se quiser); 

 3 copos de vidro; 

 Sal; 

 Colher; 

 Água; 

 Caneta; 

 Etiquetas. 
 

Procedimento 
 
1- Usando a caneta e as etiquetas, identifique os dois copos, colocando os seguintes dizeres 
em cada um: ―água sem sal‖, ―água com sal‖ e ―mistura‖; 
2- Coloque água no primeiro copo; 
3- Coloque o ovo e observe se ele afunda ou flutua; 
4- Coloque a mesma quantidade de água no segundo copo; 
5- Adicione sal e misture bem; 
6- Acrescente o ovo e observe se dessa vez ele afunda ou flutua; 
7- Agora, você irá colocar no terceiro copo partes iguais da água sem sal e da água com sal; 
8- Adicione o ovo cru e visualize onde ele se posicionará; 
9- Adicione mais água doce e veja o que acontece; 
10- Adicione mais água salgada e observe. 
Observações:_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Experimento 2- Dissolve ou não dissolve? 

 
Materiais e Reagentes 
 

 2 tubos de ensaio; 

 Álcool; 

 Água; 

 Óleo 
 

Procedimento  
 
1-Colocar cerca de 5 mL de água em 2 tubos de ensaio; 
2-Adicionar5 mL de álcool e um tubo e   5mL de óleo em outro tubo. 
3-Observar o que ocorre. 
Observações:_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Experimento 3- Águas coloridas que andam 

 
 
Materiais e Reagentes 
 

 7 copos de vidro  grande 

 3 corantes(azul, amarelo , vermelho) 

 1 rolo de papel toalha 

Procedimento 
 
1-Coloque30 mL de água em 4 copos.  
2-Enfileirar os sete copos alternando cheio vazio 
3-Colocar corante vermelho no 1º copo , em seguida corante azul no 2º copo, amarelo no 3º 
copo e vermelho no 4º copo. 
4-Dobrar seis folhas de papel toalha e colocar cada uma em um copo cheio e vazio, vazio e 
cheio. Observar o que ocorre. 
Observações:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Experimento 4- Balão a prova de fogo 

 
Materiais e Reagentes 
 

 2 bexigas coloridas 

 Água 

 1 vela 

 Fósforo 
 
Procedimento 
 
1-Pegue uma bexiga e encha-a com um ar. 
2- Acender a vela. 
3- Coloque a bexiga sobre a vela, a uma certa distância da vela. Cuidado para não deixar que 
o pavio toque a bexiga. O que você acha que acontecerá? 
4-Pegue uma bexiga e encha-a com um pouco de água da torneira. 
5- Agora, peça ao adulto que faz o experimento contigo que coloque essa bexiga sobre a vela, 
a uma certa distância, mais uma vez sem deixar que o pavio toque a bexiga. Oque aconteceu? 
Observações: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

Experimento 5- A Fuga dos palitos 
 

Materiais e Reagentes 
 

 1 recipiente de plástico ou de vidro com formato retangular.  

 2 palitos  

 Detergente  

 Conta-gotas 
 

Procedimento  
 
1- Coloque ¾ de água em um recipiente de plástico ou de vidro com formato retangular. 
2- Coloque um palito próximo a borda do recipiente.  
3. Pingue uma gota de detergente atrás do palito e observe. 
Observações:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B- ROTEIRO DA SEGUNDA OFICINA 

 

IEPIC- Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho 
 

Roteiro dos Experimentos 

Experimento 1-Combustão no copo 

Materiais e Reagentes 

 2 velas                                                                     

 Fósforos  

 1 copo de vidro transparente médio 

 1 copo de vidro transparente grande 

 1 cronômetro  

Procedimento  
 
1-Escolha uma superfície plana para realizar o experimento, se preferir, utilize pires como 
suporte.  
2-Acenda uma das velas e fixe-a sobre o suporte, em seguida escolha o copo médio e coloque 
sobre a vela acesa. Utilize o cronômetro para marcar o tempo em que a vela permanece em 
combustão. Quando a vela se apagar, prossiga para a etapa seguinte.  
3- Acenda a outra vela, fixando-a no suporte, e cubra com o copo grande. Com o auxílio do 
cronômetro, marque o tempo em que a vela permanece em combustão. 
Observações:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  
 

Experimento 2-A vela que levanta a água  

Materiais e Reagentes 

 Um prato fundo 

 Uma vela 

 Água 

 Corante  

 Fósforo ou isqueiro 

 Recipiente de vidro (preferencialmente uma garrafa) 

Procedimento 

1-Colar a vela no centro do prato. 
2- Depositar a água com corante no fundo do prato.  
3-Acender a vela e colocar a garrafa de vidro com a boca pra baixo, deixando a vela dentro do 
recipiente. 
Observações:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

Experimento 3-O ar possui peso? 

Materiais e Reagentes 

 Bexigas 

 Barbante 
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 Fita adesiva 

 Agulha 

 Régua 
 

 
Procedimento 
 
1-Encha os balõesde ar e feche-os 
2-Amarre cada balão na extremidade da régua 
3-Monte uma balança com barbante 
4-Pendure o sistema e os balões após equilibrar 
5-Fure um dos balões. 
Observações:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

Experimento 4-O ar se expande quando aquecido e o ar se comprime quando resfriado? 

Materiais e Reagentes 

 bexiga 

 garrafa de vidro 

 fonte de calor 

 gelo 

 água 

 bacia 
 
Procedimento 
 
1-Coloque uma bexiga na boca de uma garrafa de vidro. Coloque a garrafa sobre uma fonte de 
calor (bico de Bunsen ou da chama de uma lamparina). 
2-Coloque a garrafa dentro de uma bacia com água gelada. 
Observações:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Experimento 5 – Balão de gás carbônico 

Materiais e Reagentes 

 Garrafa de gargalo estreito. 

 Funil. 

 Balão. 

 Vinagre. 

 Bicarbonato de sódio. 
 

Procedimento 
 

1-Colocar 300 mL de vinagre dentro de uma garrafa de gargalo estreito. 
2- Com o auxílio do funil, colocar no balão um pouco de bicarbonato de sódio. 
3-Prenda a boca do balão no gargalo da garrafa. Levantar o balão de modo que o bicarbonato 
de sódio caia dentro da garrafa. 
Observações:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Experimento 6 – Bola de papel que não se molha 

Material: 

 Um lenço de papel. 

 Um copo. 

 Fita adesiva. 

 Uma bacia com água. 
 
 
Procedimento: 

 Faça uma bolinha com o lenço de papel e coloque-adentro do copo. 

 Cole com a fita adesiva  a bola de papel no fundo do copo de modo a que fique bem 
presa. 

 Vire o copo de cabeça para baixo e mergulhe-o na bacia com água, sem incliná-lo. 
Observações:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



 

APÊNDICE C- ROTEIRO DA TERCEIRA OFICINA 

 

IEPIC-Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho 
 

Roteiro dos Experimentos 
 

Experimento 1- Permeabilidade do solo 

Materiais e Reagentes 

 4 garrafas de PET 2L 

 1xícara de areia 

 1 xícara de argila 

 1 xícara de brita 

 1 xícara de húmus 

 1L de água 

 Algodão 
 

               Procedimento 
 

 1-Corte o gargalo da garrafa pet de forma que obtenha um funil. Encaixe o funil no restante da 
garrafa. Coloque o algodão no funil de forma que o solo não possa cair 
2-Colocar em cada garrafa uma xícara do solo em quantidade de uns quatro dedos. Adicione a 
água e observe. 
Observações:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

Experimento 2-“Filtro de água suja” (O solo como filtro) 

Materiais: 

 1 garrafa PET 

 Algodão 

 Areia  

 Pedras pequenas  

 Carvão em pó 

 Tesoura 

Procedimento 
 

1-Divida a garrafa em duas partes, medindo com cuidado, para que a parte do gargalo tenha, 
aproximadamente, 20 centímetros. 
2-Corte a parte do gargalo com uma tesoura e coloque um chumaço de algodão no bico.  
3-Acima do bico da garrafa, forre uma camada de carvão, outra de areia, e, por fim, faça uma 
camada com as pedrinhas. 
4-Encaixe a parte das camadas com a outra metade vazia. Assim, a parte que ficou separada dará 
apoio ao filtro e servirá como um pequeno reservatório da água filtrada. 
Observações:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Experimento 3- Ar no solo? 

Materiais: 

 Becher 

 Recipiente de plástico 

 Água 

 Terra 

Procedimento 
1-Coloque o copo com terra no centro do recipiente de plástico.  
2-Encha o recipiente com água até que ela penetre no copo com terra. 
Observações:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

Experimento 4-O líquido que quer ser sólido 

Materiais: 

 Amido de Milho (maisena) 

 Água 

 Bacia ou vasilha 

Procedimento 
1- Encha a bacia ou a vasilha com água 
2-Coloque o amido na bacia 
3- Misture bem 
Observações:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

Experimento 5-Indicador ácido-base 

Materiais: 

 Vinagre 

 Amônia 

 Suco de limão 

 Suco de laranja 

 Leite de magnésia 

  Soda cáustica 

 Fenolftaleína 

 Extrato de repolho roxo 

 12tubos de ensaio 
 
Procedimento 
 
1-Colocar  5mL de cada amostra(vinagre,...)em cada tubo de ensaio. 
2- Adicionar o suco do repolho roxo em cada um dos copos com as amostras e verificar a 
coloração resultante.  
3- Colocar  5mL de cada amostra(vinagre,...)em cada tubo de ensaio. 
4- Adicionar fenolftaleína em cada um dos copos com as amostras e verificar a coloração 
resultante.  
Observações:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Experimento 6-Produzindo Chuva Ácida 

Materiais e Reagentes 

 Pote de vidro com tampa 

 Palitos de fósforo 

 Fenolftaleína 

 Água 

 Hidróxido de sódio (solução de soda cáustica) ou hidróxido de amônio (solução de 
amônia, amoníaco). 
 
Procedimento 
 
1.- Coloque água no pote de vidro até aproximadamente  um quinto da sua altura 
2 - Adicione algumas gotas do indicador fenolftaleína 
3- Acrescente algumas gotas de solução de amônia até que a solução mude de cor 
4- Acenda um palito de fósforo dentro do frasco e deixe a cabeça do fósforo queimar toda 
5- Retire rapidamente o palito de fósforo de dentro do frasco e tampe-o 
6- Agite o frasco 
Observações:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

 



APÊNDICE D 

Avaliação da Oficina Temática: Água 

1-A água é de extrema importância para a vida de todos os seres vivos que habitam a 

Terra. Antes de tudo é sempre bom lembrar que sem água não haveria vida em nosso 

planeta.Vocêacha importante abordar o  tema Água nas aulas de Ciências do Ensino 

Fundamental? 

(    ) Sim                    (    ) Não 

2- E nas aulas de Química, no Ensino Médio, Curso de Formação de Professores, 

você acha importante se aprofundar no tema Água? 

(    ) Sim                    (    ) Não 

3- Em sua opinião, existe relação entre os conteúdos de Ciências do Ensino 

Fundamental e a Química? 

(    ) Sim                    (    ) Não 

4- Os conteúdos desenvolvidos na Oficina Temática irão contribuir para sua prática 

docente? 

(    ) Sim                    (    ) Não 

5-Os experimentos desenvolvidos na Oficina Temática irão contribuir para sua prática 

docente? 

(    ) Sim                    (    ) Não 
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APÊNDICE E 

 

Avaliação da Oficina Temática: Ar 

1- O Ar é um recurso natural que é composto por diferentes tipos de gases, como o 

oxigênio que é essencial e indispensável para a vida, pois necessitamos dele para 

podermos respirar, abastecendo assim o nosso corpo das quantidades que são 

necessárias para o seu funcionamento. A vida na terra não existiria sem o ar, ele é 

importantíssimo.Vocêacha importante abordar o  tema Ar nas aulas de Ciências do 

Ensino Fundamental? 

(    ) Sim                    (    ) Não 

2- E nas aulas de Química, no Ensino Médio, Curso de Formação de Professores, 

você acha importante se aprofundar no tema Ar? 

(    ) Sim                    (    ) Não 

3- Em sua opinião, existe relação entre os conteúdos de Ciências do Ensino 

Fundamental e a Química? 

(    ) Sim                    (    ) Não 

4- Os conteúdos desenvolvidos na Oficina Temática irão contribuir para sua prática 

docente? 

(    ) Sim                    (    ) Não 

5-Os experimentos desenvolvidos na Oficina Temática irão contribuir para sua prática 

docente? 

(    ) Sim                    (    ) Não 
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APÊNDICE F 

 

Avaliação da Oficina Temática: Solo 

1- O solo é um recurso natural renovável que é responsável por abrigar as espécies vegetais e 

também por ser o meio de sobrevivência do ser humano e dos animais. O solo é um elemento 

natural que pode ser por diversas vezes utilizado pelo ser humano em suas atividades 

produtivas, embora a má utilização e a não conservação dos solos façam com que eles se 

tornem incultiváveis. Vocêacha importante abordar o  tema solo nas aulas de Ciências do 

Ensino Fundamental? 

(    ) Sim                    (    ) Não 

2- E nas aulas de Química, no Ensino Médio, Curso de Formação de Professores, você acha 

importante se aprofundar no tema solo? 

(    ) Sim                    (    ) Não 

3- Em sua opinião, existe relação entre os conteúdos de Ciências do Ensino Fundamental e a 

Química? 

(    ) Sim                    (    ) Não 

4- Os conteúdos desenvolvidos na Oficina Temática irão contribuir para sua prática docente? 

(    ) Sim                    (    ) Não 

5-Os experimentos desenvolvidos na Oficina Temática irão contribuir para sua prática docente? 

(    ) Sim                    (    ) Não 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE G- Exemplos de Planos de Aula 
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