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RESUMO 

 

        A Química é uma disciplina vista por muitos discentes como complexa e 

desconexa, fatores estes que dificultam o processo de ensino aprendizagem ao longo dos 

anos. Devido a isto, muitos docentes estudam maneiras de modificar esta realidade, 

utilizando propostas pedagógicas que despertem o interesse e a formação crítica de seus 

alunos. Assim, buscando contribuir para o ensino de Química este trabalho trata-se da 

possibilidade da temática de alimentos para construção de aulas contextualizadas, que 

relacionem diferentes conteúdos trabalhados durante o Ensino Médio com o cotidiano 

dos estudantes. Para isto realizaram-se atividades com simuladores e vídeos para 

explicar diferentes conceitos, como Tabela Periódica, Funções Inorgânicas, escala de 

pH e Estequiometria. Discute-se aqui a diversidade de possibilidades deste tema e a 

aceitação do mesmo por parte dos alunos, perceptível através do aumento da interação 

em aula e da pesquisa de opinião feita através de questionários.  

Palavras-Chave: Ensino de Química; Cotidiano; Alimentos; Contextualização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

        Chemistry is a subject seen by many students as complex and disconnected, factors 

that make the teaching-learning process difficult over the years. Due to this, many 

professors study ways to modify this reality, using pedagogical proposals that arouse the 

interest and critical training of their students. Thus, seeking to contribute to the teaching 

of Chemistry, this project deals with the possibility of the theme of food for the 

development of contextualized classes, which relate different contents worked during 

High School with the daily lives of students. For this, activities were carried out with 

simulators and videos to explain different concepts, such as Periodic Table, Inorganic 

Functions, pH scale and Stoichiometry. The diversity of possibilities of this theme and 

the acceptance of it by the students are discussed here, noticeable through the increase 

of the interaction in class and the opinion poll carried out through questionnaires.  

 

Keywords: Chemistry teaching; Daily; Foods; Contextualization 
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1. INTRODUÇÃO 

 

      Durante minha graduação fui bolsista de programas como o PIBID e PIRP e nessas 

experiências pude ver que a Química é uma disciplina considerada por muitos discentes 

como desnecessária e complexa, pois muitas vezes esta é ministrada em sala de aula de 

uma maneira desconexa com a realidade dos mesmos e devido a isto muitos deles não 

enxergam a razão pela qual estudam tal ciência, não entendem sua importância e como 

ela está diretamente relacionada com suas vidas e os ambientes que frequentam.  

      Assim o processo de ensino aprendizagem torna-se mais difícil e para que seja 

possível reverter esta realidade, é necessário que o professor relacione a Química com o 

dia a dia dos alunos, para que desta forma eles consigam compreender e assimilar 

melhor os novos conhecimentos, pois de acordo com Ausubel (1963), o conhecimento 

prévio sobre um assunto, pode ajudar na aquisição de novas habilidades, pois para se 

obter uma aprendizagem significativa os conhecimentos conceituais devem estar 

relacionados com os processos do cotidiano, possibilitando desta forma, obter a clareza 

da importância destes conteúdos.    

      A escola é um reflexo da sociedade e por esse motivo o docente deve levar em 

consideração a vivência individual de cada aluno e a perspectiva que considera o 

coletivo em sua interação com o mundo físico, deve utilizar-se da vivência dos alunos e 

os fatos do dia a dia, tradição cultural, a mídia e a vida escolar, buscando relacioná-los 

com os conhecimentos químicos e desta forma mostrar uma nova visão de mundo, 

fundamentada na ciência (COSTA; MIRANDA 2012). 

      Neste contexto, o professor tem o papel de mediar os conhecimentos prévios dos 

alunos, com novos, segundo Freire (1996): “Ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.” Desta forma, 

deve-se pensar em maneiras para que os alunos sejam motivados, o que no caso do 

ensino de química geralmente não é uma tarefa fácil, pois muitas vezes são feitas aulas 

apenas expositivas, onde são colocadas no quadro diversas reações, números e teorias 

que os alunos não conseguem relacionar com seu cotidiano o que dificulta sua 

aprendizagem. 
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      Tendo em vista estas e outras dificuldades do dia a dia das escolas, como falta de 

tempo e recursos, que impedem o desenvolvimento de um ensino atraente, dinâmico e 

interessante, este trabalho de conclusão de curso se propôs criar meios que pudessem 

aumentar o interesse e a compreensão de Química entre os alunos do ensino médio, e a 

partir daí surgiu à ideia de utilizar alimentos e atividades feitas na cozinha para explicar 

os conteúdos de Química, pois trata-se de um tema de conhecimento coletivo, cultural e 

social e, além disso, possui benefícios sociais, econômicos e ambientais.  

      Desta maneira, com o uso da temática da Química de alimentos, este projeto visa à 

realização de aulas de Química mais lúdicas, nas quais serão utilizadas estratégias 

pedagógicas, como a junção de aulas teóricas com experimentos e utilização de vídeo e 

simuladores, o que temos por hipótese que aumenta a participação dos alunos e 

contribui para uma melhor compreensão dos conteúdos abordados. Além da utilização 

destas estratégias pedagógicas, ao longo do desenvolvimento das atividades foram 

produzidos meios de avaliação dos alunos, como questionários e diagnoses.  

 

1.2 Contextualização 

 

         Os termos contextualização e cotidiano apresentam diferentes perspectivas 

dependendo dos referenciais teóricos adotados, resultando assim, em diferentes 

implicações pedagógicas, porém cabe ao professor estar atento a estas diferentes 

perspectivas, para que possa assumir de fato seu papel de mediador ativo dos processos 

de ensino aprendizagem. (WARTHA; SILVA; BEJARANO, 2013) 

       Tratando-se destas diferentes perspectivas, Santos e Mortimer (1999) destacam que 

a contextualização é vista por muitos docentes como mera inserção do cotidiano do 

aluno, pois muitos enxergam os termos contextualização e cotidiano como sinônimos, o 

que gera uma redução dos mesmos. 

        Entretanto, para Prudêncio (2013): “(...) a abordagem de exemplos reais e/ou 

próximos do cotidiano dos alunos, por si só, não é o suficiente para conferir sentido a 

um ensino muitas vezes fragmentado”. Logo, faz-se necessário diferenciar 

contextualização de exemplificação e feito isto, pensar um ensino de Química 
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contextualizado, crítico e diversificado, que ultrapasse a barreira de desinteresse por 

parte dos alunos e auxilie em sua formação como cidadãos. 

        Seguindo esta mesma perspectiva, os PCNEM para o ensino de Química defendem 

o uso da contextualização no processo de ensino-aprendizagem: 

 

 

 

 

 

         

        Neste sentido, este projeto tem como uma de suas finalidades ajudar os estudantes 

a compreender os acontecimentos a sua volta e desenvolver um pensamento crítico em 

relação às questões sociais presentes em seu dia a dia. 

 

  

Defende-se uma abordagem de temas sociais (do cotidiano) e uma 

experimentação que, não dissociadas da teoria, não sejam pretensos ou meros 

elementos de motivação ou de ilustração, mas efetivas possibilidades de 

contextualização dos conhecimentos químicos, tornando-os socialmente mais 

relevantes. Para isso, é necessária a articulação na condição de proposta 

pedagógica na qual situações reais tenham um papel essencial na interação com 

os alunos (suas vivências, saberes, concepções), sendo o conhecimento, entre 

os sujeitos envolvidos, meio ou ferramenta metodológica capaz de dinamizar 

os processos de construção e negociação de significados. (BRASIL, 2006, 

p.117) 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

         Despertar o maior interesse e participação dos alunos, mostrando que a química 

está presente em seu dia a dia e que é por meio desta, que é possível explicar os diversos 

fenômenos que acontecem em todas as partes, inclusive na cozinha de suas casas e até 

mesmo dentro de nossos corpos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar aulas com atividades lúdicas e motivadoras; 

• Utilizar a temática de alimentos para relacionar os conteúdos ministrados às 

realidades dos alunos; 

• Contribuir na formação crítica, científica e social dos estudantes.  
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3. METODOLOGIA 

 

         Este projeto inicialmente foi dividido entre os três trimestres de uma turma de 

primeira série do ensino médio, de um colégio federal localizado no município de 

Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no qual foram realizadas aulas utilizando o tema, 

química de alimentos, para explicar os conteúdos presentes na ementa do colégio.  

        Foram escolhidos quatro conteúdos, divididos entre os trimestres para serem 

trabalhados com a turma, Tabela Periódica no primeiro trimestre, Funções Inorgânicas e 

escala de pH no segundo e Estequiometria no terceiro.  

        Entretanto, devido à pandemia do vírus da Covid-19, as aulas foram suspensas 

durante um longo período e retornaram de forma remota. Por conseguinte, as atividades 

relacionadas ao primeiro conteúdo, Tabela Periódica, começaram a ser aplicadas nas 

duas turmas de 1ª série do ensino médio, mas não puderam ser concluídas. Já os 

conteúdos subsequentes de Funções Inorgânicas e Estequiometria foram trabalhos 

somente no ano seguinte, através de aulas online, quando os estudantes já cursavam a 2ª 

série do ensino médio. 

        Em relação ao desenvolvimento das aulas, primeiramente organizaram-se os planos 

de aula, onde delimitou-se o tempo para cada atividade, os conteúdos a serem 

abordados, suas devidas problematizações e os resultados esperados.  

3.1 A adaptação do projeto 

 

        Este projeto foi pensado e iniciado em um contexto pré-pandêmico, anterior a 

disseminação da Covid-19 no Brasil e no mundo, porém ao decorrer de seu 

desenvolvimento e com o surgimento desta pandemia foram necessárias adaptações do 

mesmo, pois é um projeto onde inicialmente seriam realizadas diversas atividades 

práticas, como experimentos, preparo de receitas e apresentação de trabalho em grupo, 

na escola. Sendo assim, com a paralisação das atividades escolares por um tempo e a 

volta através do ensino remoto, foi necessária a utilização de novas estratégias 

pedagógicas que pudessem ser realizadas através de aparelhos eletrônicos, como 

celulares e computadores.  
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       O uso da informática no processo de ensino aprendizagem é um tema já discutido 

há tempos, porém não muito desenvolvido no dia a dia das escolas brasileiras, por 

razões como a falta de acesso a computadores e internet ou a falta de tempo para o 

planejamento pedagógico adequado para utilização desta ferramenta. Entretanto, com o 

surgimento da pandemia de Covid-19, a necessidade de isolamento social e utilização 

do ensino remoto, o uso da tecnologia tornou-se extremamente necessário e imediato 

para a realização das atividades escolares.  

        Com o desenvolvimento e acesso das tecnologias digitais, cada vez maiores entre 

os estudantes, faz-se necessário pensar estratégias pedagógicas que relacionem o 

ambiente escolar com o avanço da tecnologia. Visando esta união, apoiando-se na 

BNCC e considerando o ensino remoto, foram utilizados recursos audiovisuais, como 

vídeos e simuladores. 

        A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em suas competências gerais para 

educação básica possui como um de seus pilares à utilização de recursos tecnológicos 

na educação, o que demonstra como as tecnologias digitais podem ser consideradas uma 

excelente estratégia pedagógica, como explicitado na competência 5 da BNCC 

(BRASIL, 2018, pg.9): 

 

 

 

 

        Sendo assim, neste trabalho visa-se utilizar a informática educativa, na qual de 

acordo com NETO (1999), utiliza-se a informática com um instrumento a mais no 

processo de ensino aprendizagem:  

 

  

Neste nível, o computador é explorado pelo professor especialista 

em sua potencialidade e capacidade, tornando possível, simular, 

praticar ou vivenciar – podendo até surgir conjecturas abstratas- 

fundamentais a compreensão de um conhecimento ou modelo de 

conhecimento que se está construindo. (NETO, 1999, p.137) 

Competência 5: Compreender, utilizar e criar tecnologias 

digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 

(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 

coletiva. (BRASIL, 2018) 
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3.2 Uso de simuladores 

 

        Optou-se pela utilização de recursos audiovisuais, como simuladores educacionais 

online, onde de acordo com Calomeno (2017) compreende-se simulador, como a 

denominação produto e “educacional” como a finalidade, conteúdo informacional do 

simulador. Ademais, a mesma autora, traduz uma parte do livro “Handbook of Game 

Design”, no qual define-se simulação como:  

 

 

 

 

 

 

        Além disso, considera-se vantajoso o uso de simuladores em práticas pedagógicas, 

pois segundo Calomeno (2017), o uso dos mesmos possibilita: criar um ambiente livre 

de riscos; propiciar a experimentação; desenvolver a habilidade de solução de 

problemas; oferecer um processo de avaliação; e promover a interação social.  

        Portanto, para adaptação deste projeto, utilizou-se dois simuladores da plataforma 

PhET, pois além das vantagens citadas anteriormente, esta possui simuladores online e 

gratuitos, o que facilita o acesso de professores e alunos. 

 

 

 

 

A simulação pode ser definida como uma representação 

operacional de características centrais da realidade. Esta definição 

novamente identifica duas características centrais que devem 

ambas existir antes, para qualificar como uma simulação. Primeiro, 

ele deve representar uma situação real de alguma ordem – seja 

uma situação extraída diretamente da vida real ou uma situação 

imaginária que possivelmente poderia ser tirada da vida real (por 

exemplo, a invasão por seres extraterrestres). Segundo, deve ser 

operacional ou, em outras palavras, deve constituir um processo 

contínuo - esse critério exclui a simulação efetivamente da classe 

de outras representações análogas estáticas, como fotografias, 

mapas, gráficos e diagramas de circuitos, mas inclui modelos de 

trabalho de todos os tipos. (EDDINGTON, ADDINALL e 

PERCIVAL, 1982, p.10) 



20 
 

 
 

3.3 Uso de vídeos 

 

          As vantagens da utilização de vídeos em aula são discutidas há anos devido aos 

avanços tecnológicos e de recursos audiovisuais, porém ainda hoje, é um recurso 

pedagógico utilizado poucas vezes nas salas de aula brasileiras em decorrência de 

diversos fatores já explicitados anteriormente, como a falta de tempo e recursos por 

parte dos docentes e das escolas. 

        Além disso, para que o uso deste recurso contribua efetivamente para o processo de 

ensino aprendizagem, de acordo com Arroio e Giordan (2006), é necessário que 

façamos perguntas como a possibilidade da existência de elementos comuns as duas 

culturas, do audiovisual e da sala de aula, que sejam passíveis de negociação e além 

disso, considerar a realidade social e cultural do local onde pretende-se desenvolver 

uma atividade utilizando vídeos.  

        Outro fator relevante acerca deste assunto é o aumento da facilidade de acesso a 

vídeos e outros recursos audiovisuais entre os estudantes, por meio de filmes e 

plataformas digitais, como Youtube. Sendo assim, o emprego desta ferramenta no 

processo de ensino aprendizagem é visto como uma maneira de atrair e motivar os 

alunos. Para Vasconcelos et al. (2013), o uso do vídeo em sala de aula pode ter um 

impacto inicial maior que um livro ou uma aula expositiva, sendo um recurso 

primordial na educação devido às integrações que só esta ferramenta possui: imagem, 

som e dinamização do que está sendo transmitido. Entretanto sua utilização em sala de 

aula, apesar de difundida, ainda precisa ser explorada. 

        Os autores Arroio e Giordan (2006) evidenciam a existência de diferentes 

modalidades e funções do vídeo educativo, onde uma delas seria a possibilidade de 

simular experimentos realizados nas aulas de química. Desta forma, uma das maneiras 

de adaptação deste projeto, foi a gravação de um experimento de identificação do pH de 

alimentos, possível de ser realizado em uma cozinha. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

4.1 Tabela Periódica 

 

         Em relação a este conteúdo inicialmente realizou-se uma diagnose sobre tabela 

periódica, os elementos químicos e a relação destes com os alimentos (Apêndice 1). Os 

alunos foram questionados acerca da representação dos elementos na tabela e suas 

respectivas características, como número atômico, massa atômica, famílias e períodos, 

eletronegatividade, elétrons, prótons e nêutrons. Desta forma, aplicou-se a diagnose para 

verificar a compreensão dos discentes acerca do conteúdo de Tabela Periódica e, além 

disso, serviu também como uma revisão, pois estes conceitos haviam sido trabalhados 

em sala de aula anteriormente.  

        Para analisar a visão dos alunos sobre a relação dos elementos da tabela com os 

alimentos, os estudantes foram questionados sobre a existência de elementos químicos 

em alimentos que consomem em seu dia a dia, quais são estes elementos e por quê nem 

todos estão presentes nos alimentos.  

        É válido ressaltar que esta etapa do projeto foi aplicada de forma presencial, 

durante um tempo de aula, nas duas turmas de 1ª série do ensino médio, porém após a 

realização desta atividade, as aulas foram suspensas devido à pandemia o que 

impossibilitou a realização das atividades seguintes.  

        Na aula seguinte seria realizado um debate, para chegarmos à conclusão sobre 

quais elementos químicos estão presentes nos alimentos. Feito isso, seria proposta uma 

atividade em grupos, na qual cada grupo ficaria responsável por dois elementos 

químicos e deveria fazer uma pesquisa na internet e em livros de química sobre estes 

elementos e suas propriedades químicas, ou seja, seu número atômico, massa atômica, 

eletronegatividade, raio atômico, camada de valência e, além disso, em quais alimentos 

podem ser encontrados estes elementos, evidenciando sua importância para o bom 

funcionamento do organismo e alimentação saudável, selecionando imagens dos 

alimentos pesquisados.  

        Esta atividade seria entregue na aula seguinte onde cada grupo apresentaria os 

resultados de suas pesquisas ao restante da turma e ao término das apresentações, 
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utilizando as imagens dos alimentos trazidos pelos alunos montaríamos uma tabela 

periódica dos alimentos.  

        Ao final da atividade seria realizado outro questionário, sobre a Tabela periódica, 

para que através dele, fosse possível observar se o uso de uma aula mais dinâmica, com 

uma maior participação dos alunos e relacionando a química com alimentos conhecidos 

pelos estudantes previamente, permitiria que eles adquirissem novos conhecimentos e 

refletissem acerca de uma alimentação mais saudável. 

        Como dito anteriormente, não foi possível a aplicação de todas as atividades 

propostas, pois o colégio onde estava sendo aplicado o projeto paralisou suas atividades 

durante cinco meses e retornou de forma remota, com uma nova proposta pedagógica. 

        Optou-se então, pela não aplicação das demais atividades referentes ao conteúdo de 

Tabela Periódica, pois estas foram pensadas e elaboradas para um formato presencial 

onde os discentes desenvolveriam e aprimorariam habilidades cognitivas, 

comportamentais e afetivas, através da socialização, neste caso, por meio dos trabalhos 

em grupo e montagem da tabela. Outro fator que contribuiu para esta decisão foi o 

retorno ao ensino dividido por disciplinas somente 13 meses após a aplicação da 

diagnose. 

        Portanto, para que os objetivos das atividades fossem alcançados e os discentes 

participassem ativamente de todo o processo de aprendizagem seria necessário um 

tempo maior para adaptá-las ao ensino remoto e a realização de revisões acerca dos 

conteúdos abordados no ano anterior. 

        Entretanto, é válido salientar que até a presente data de defesa desta monografia a 

escola ainda permanece com suas aulas de forma remota, porém, assim que possível, 

espera-se aplicar todas as atividades propostas para este conteúdo, para que sejam 

obtidos e discutidos seus respectivos resultados. 

4.2 Funções Inorgânicas 

 

        Em relação a este conteúdo optou-se por gravar um experimento para explicar e 

exemplificar os conceitos de acidez e basicidade nos alimentos. Para trabalhar tais 
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conceitos com os alunos, optou-se por aplicar esta atividade durante o período no qual o 

conteúdo de funções inorgânicas estava sendo abordado em aula. 

        Inicialmente, através de um diálogo com as turmas, realizaram-se perguntas que 

relacionavam o conteúdo abordado com o conhecimento prévio dos alunos, ou seja, se 

eles conheciam algo ácido ou básico e como chegaram a esta conclusão, e partir daí foi 

introduzida a temática sobre alimentos na aula, através de perguntas sobre a existência 

de alimentos que apresentem esta classificação e como poderíamos comprovar suas 

características ácidas ou básicas. Ao realizar esta discussão com os discentes, foram 

apresentados a eles, a escala e os indicadores de pH, o que são e suas funcionalidades.  

        Após a discussão teórica do conteúdo, assistimos juntos um vídeo do experimento 

para identificar a acidez e basicidade de bebidas e alimentos presentes em nossas casas, 

como suco de frutas, vinagre, fermento, água mineral e leite de magnésio (Figura 1), 

além disso, o indicador utilizado para classificá-los foi o extrato de repolho roxo 

(Gouveia-Matos 1999, GEPEC 1995, Guimarães et al. 2012).O roteiro do experimento 

encontra-se no apêndice 2 e a gravação do mesmo foi realizada em casa, por meio de 

um telefone celular. 

Figura 1: Print do vídeo contendo os materiais utilizados no experimento. 

 

Fonte: Autora 

 



24 
 

 
 

        Ao término do preparo do indicador e das substâncias a serem analisadas, iniciou-

se o experimento, adicionando-se o indicador em cada taça e fazendo comentários sobre 

as novas cores observadas em cada uma delas. Ao final da adição do indicador, 

comparou-se as cores obtidas com as cores teóricas da escala de pH utilizando o repolho 

roxo como indicador. Desta forma, foi feita uma estimativa do pH de cada material e 

consequentemente do caráter ácido ou básico de cada um deles.  

        Posteriormente à exibição do vídeo, os alunos dividiram-se em grupos para 

realização de uma atividade envolvendo o simulador “pH: Básico de Escala”, disponível 

de forma online no site PhET (Physics Education Technology), Figura 2. 

Figura 2: Simulador pH: Básico da Escala. 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

        Para realização desta segunda atividade, os estudantes foram apresentados ao site 

PhET e suas diversas possibilidades de simuladores e em seguida realizou-se uma breve 

explicação do simulador que seria utilizado.  

        Em conjunto à utilização do simulador os discentes deveriam responder a um 

questionário, produzido na plataforma Google Formulários (Apêndice 3), contendo 

questões sobre os alimentos e produtos presentes no simulador, como o suco de laranja, 
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o café, a água destilada e o sabonete1, para que verificassem o pH de cada um e 

comparassem os valores obtidos no simulador com o vídeo exibido anteriormente e a 

imagem presente em cada questão (Figura 3), a qual indicava a cor teórica observada 

em uma substância após adição do extrato de repolho roxo como indicador de pH. 

        Desta forma, foi possível analisar a compreensão dos alunos acerca dos conceitos 

trabalhados tanto no vídeo como no simulador. 

        O nome dos integrantes de cada grupo e suas respectivas turmas também foi 

solicitado para que houvesse um controle da participação dos mesmos. 

Figura 3: Figura da escala de pH disponibilizada no vídeo e nas questões do formulário. 

 

  Fonte: Autora 

 

        Ademais, na última pergunta os alunos foram questionados acerca da veracidade de 

uma notícia amplamente compartilhada em redes sociais, como o Whatsapp, sobre o 

vírus da Covid-19 e sua suposta relação com alguns alimentos ditos alcalinos. 

Baseando-se nesta pergunta, foi iniciado um diálogo com os estudantes sobre a 

importância da química e a necessidade de procurar fontes, antes de compartilhar uma 

notícia, auxiliando-os em uma conscientização social e alertando-os acerca da 

divulgação de “Fake News”. 

4.3 Estequiometria 

 

          Para acompanhar os conteúdos de química ministrados em aula durante o ano e 

realizar as últimas atividades associando química a alimentos, optou-se por trabalhar 

 
1 Utilizou-se o sabonete em uma das questões, pois o simulador não apresentava opções de alimentos 

básicos. Sendo assim optou-se por adicioná-lo por apresentar pH básico e estar presente no dia a dia dos 

estudantes. 
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com o conteúdo de Estequiometria, conteúdo este que a maioria dos discentes considera 

complexo. 

        Para trabalhar os conceitos de Estequiometria com os alunos, optou-se por utilizar 

outro simulador do PhET, chamado Reagentes, Produtos e Excesso, pois como 

exemplificado pela figura 4, este tem como um de seus objetivos utilizar experiências 

diárias, tal como fazer um sanduíche, para descrever conceitos acerca de reações 

químicas.  

Figura 4: Simulador Reagentes, Produtos e Excesso 

Fonte: PhET Colorado.  

 

        Além disso, levando em consideração a dificuldade dos alunos em relação a tais 

conceitos e o objetivo de auxiliá-los na compressão dos mesmos, a atividade foi 

desenvolvida durante o período no qual o conteúdo estava sendo abordado em aula. 

        Na atividade foram trabalhados conteúdos de estequiometria como, Reagentes e 

Produtos, Lei de Proust e de Lavoisier e casos em que existem reagentes limites e em 

excesso. 

        Inicialmente foi desenvolvida uma lista de exercícios (Apêndice 4), contendo 

questões que os estudantes deveriam responder simultaneamente à utilização do 

simulador. As primeiras questões relacionavam os conteúdos abordados anteriormente 

com uma receita de sanduíche, para além de trabalhar os conceitos listados acima, 
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auxiliar os discentes a compreender as proporções entre duas ou mais substâncias, neste 

caso entre os ingredientes e o sanduíche, nosso produto final.  

        Em seguida, foram criadas questões (Apêndice 4) com os mesmos objetivos do 

preparo de sanduíches, porém desta vez utilizando a função moléculas do simulador, 

mais especificamente a reação química abaixo, presente no mesmo. 

2H2 + O2             2 H2O 

 

       O nome e turma dos integrantes de cada grupo também foram perguntados para ter 

acesso à participação dos mesmos. 

       Ao final da lista, foi adicionada uma pergunta para analisar a opinião dos estudantes 

em relação à atividade, se ela os motivou e facilitou a compreensão dos conteúdos 

abordados. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

         Para relacionar a temática de alimentos com o ensino de química, foram escolhidos 

conteúdos presentes na ementa da escola, geralmente trabalhados durante um ano letivo. 

Para cada um deles foram desenvolvidas diferentes atividades para despertar o interesse 

dos alunos e informá-los sobre a presença e importância da química em nosso cotidiano. 

5.1 Tabela Periódica 

 

         Como dito anteriormente em relação a este conteúdo não foi possível realizar todas 

as atividades propostas devido ao surgimento da pandemia e paralisação das atividades 

escolares, porém o primeiro contato com as turmas e a aplicação da diagnose foi 

realizado de forma presencial, durante um tempo de aula (40 minutos), em cada uma 

delas.  

        Esta diagnose (Apêndice 1) continha 6 questões discursivas, três perguntas 

referentes ao conteúdo, para analisar a familiaridade dos estudantes com a Tabela 

Periódica, os elementos químicos e os conceitos envolvidos e além destas, havia 

também três questionamentos acerca do conhecimento dos alunos sobre a relação entre 

alimentos e os elementos químicos, para que fosse possível observar os conhecimentos 

dos alunos acerca do tema do projeto e posteriormente realizarmos debates sobre o 

mesmo. 

        Ao todo foram obtidas 49 respostas, 24 da turma 1001 e 25 da turma 1002. A 

seguir será realizada a análise de cada pergunta. 
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Questão 1) Com os elementos Lítio, Ferro, Enxofre, Iodo e Hélio, monte uma 

tabela contendo o símbolo, número atômico, família, período e massa atômica de 

cada um. 

 

Gráfico 1: Acertos e erros da primeira pergunta da diagnose 

 

        Buscava-se analisar com esta questão os conhecimentos adquiridos previamente 

pelos estudantes, relacionados à Tabela Periódica, pois para respondê-la corretamente 

eles deveriam identificar os elementos e suas respectivas propriedades na tabela. 

Conforme análise descrita no Gráfico 1, conclui-se que a maior parte dos discentes 

respondeu somente parte da questão, abstendo-se de uma ou duas propriedades, como 

massa atômica, período ou família. A figura 5 exemplifica uma destas respostas, onde 

faltam os períodos de cada elemento. 

Figura 5: Exemplo de resposta à questão 1 

    

Fonte: Aluno de número 29 

        Destaca-se que alguns alunos, não responderam as propriedades do Enxofre, 

devido a isto, acredita-se que alguns desconhecem a identificação do mesmo na tabela 

29%

65%

6%

Questão 1

Acertos

Acertaram parte da
questão

Não responderam
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periódica por apresentar o símbolo S, uma vez que em latim escreve-se Sulfur. Portanto, 

considera-se relevante explicar que muitos símbolos presentes na mesma, derivam dos 

nomes em latim. 

 

Questão 2) Faça a distribuição eletrônica dos elementos abaixo: 

a)Cl   b) Al  c) Cr 

 

Gráfico 2: Acertos e erros da segunda questão da diagnose 

 

         Buscava-se com esta pergunta, analisar conhecimentos prévios dos estudantes 

acerca do conceito de distribuição eletrônica trabalhado durante o conteúdo de Tabela 

Periódica e a partir da observação dos dados apresentados no Gráfico 2 conclui-se que a 

maioria dos alunos compreende este conceito, pois acertou ao menos parte da questão.  
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Questão 3) O que é raio atômico? Coloque os elementos Pb, Sb, Br, Cl e F em 

ordem crescente de raio atômico. 

 

Gráfico 3: Respostas referentes à terceira questão da diagnose. 

 

         Procurou-se identificar com esta questão a capacidade dos discentes em relação à 

análise de propriedades periódicas, neste caso, o raio atômico. Pode-se perceber que a 

maioria dos estudantes respondeu aos dois questionamentos realizados, porém 33%, não 

colocaram os elementos listados em ordem crescente, entretanto responderam 

corretamente a definição de raio atômico. Além disso, entre os 14% que colocaram 

somente os elementos em ordem, ressalva-se que 4 deles escreveram os elementos em 

ordem decrescente, evidenciando assim, uma confusão relacionada à matemática básica. 

        Entende-se aqui, que a maioria compreende o que é raio de um átomo, porém 

devido ao fato desta propriedade não estar explicitada na tabela, alguns podem ter 

esquecido como visualizá-la, pois geralmente este conceito é simplesmente memorizado 

pelos alunos, o que não gera uma verdadeira assimilação dos conteúdos. 

        As questões a seguir tinham como objetivo verificar a visão dos alunos sobre a 

relação entre os elementos e os alimentos consumidos em seu dia a dia, para apresentá-

los ao tema deste projeto e posteriormente realizar debates e atividades acerca do 

mesmo. 
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Questão 4) Você acredita que existe alguma relação entre os elementos químicos da 

Tabela Periódica e os alimentos? 

 

Gráfico 4: Respostas referentes à quarta questão da diagnose. 

 

         A partir do Gráfico 4, é possível observar que todos os alunos que responderam 

esta pergunta, acreditam que exista alguma relação entre os elementos e os alimentos. 

Na maioria das respostas os estudantes responderam “sim” e, além disso, alguns ainda 

citaram a presença do sódio, como mostra a figura 6.  

Figura 6: Exemplo de resposta à questão 4. 

Fonte: Aluno de número 45. 

        Acredita-se que isto ocorreu em virtude da elevada quantidade produtos que 

contém sódio e a crescente preocupação e recomendação sobre os malefícios de 

consumi-lo em excesso, evidenciando assim, um conhecimento prévio dos alunos 

acerca do tema que seria abordado posteriormente.  
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Questão 5) Em caso afirmativo da questão anterior, eles estão presentes nos 

alimentos que você consome no dia a dia? Quais são eles? 

 

Gráfico 5: Respostas referentes à quinta questão da diagnose. 

 

         Como explicitado no gráfico acima 14% dos alunos interpretaram esta questão de 

forma diferente, exemplificando alimentos que continham elementos químicos, foram 

citados: leite, feijão, ovos, carne, água, queijo, presunto, mortadela, aveia, fermento, 

refrigerante, suco e lentilha.  

         O alimento mais citado foi o sal, sendo descrito desta forma ou por seu principal 

componente, o cloreto de sódio. Isto pode ter ocorrido em virtude deste ser comumente 

citado durante as aulas de química e fora desta.  

         Em relação aos elementos citados pelos discentes, o sódio, cálcio e ferro foram os 

mais mencionados visto que estão presentes em muitos rótulos nutricionais, como o 

exemplo do sódio, descrito na questão anterior, o destaque acerca da presença de cálcio, 

vitaminas e ferro em diversos produtos e o possível conhecimento dos estudantes em 

relação à presença e importância de ferro no sangue e de cálcio principalmente no 

sangue e ossos. 
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Questão 6) Por que nem todos os elementos químicos estão presentes nos 

alimentos? 

 

Gráfico 6: Respostas referentes à sexta questão da diagnose. 

 

         A partir da análise do gráfico 6, observa-se que a maioria dos alunos já ouviu falar 

sobre a existência de elementos que geram consequências à saúde, pois relacionam à 

química e os elementos a algo tóxico ou prejudicial à saúde da população e até dos 

animais. Isto se deve ao fato da comum associação entre química e produtos 

industrializados ou criados em laboratório e de rótulos contendo frases como “sem 

química” para identificar produtos de origem vegetal ou animal, gerando uma visão 

errônea acerca do que é química e da presença da mesma em tudo, inclusive em nosso 

organismo.  

         Deste modo destaca-se a necessidade de reconstrução desses conhecimentos, 

evidenciando a presença da química em tudo que existe no universo, pois este é 

constituído de matéria e energia, objetos de estudo da Química. 

         Analisando as respostas referentes às questões 4, 5 e 6, foi possível observar a 

visão dos discentes sobre a disciplina e sua presença no dia a dia, pois como explicitado 

pela Figura 7, uma das alunas somente identificou a presença de elementos químicos no 
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fermento, traçando um entendimento de química relacionado com transformações 

sofridas pela matéria.  

Figura 7: Exemplo de resposta às questões da diagnose. 

      

Fonte: Aluna de número 24. 

         Já na resposta explicitada pela Figura 8, observa-se que a estudante relaciona o 

elemento Cloro, com a substância que contém este elemento, encontrada na piscina, 

comumente chamada apenas de Cloro, o que gera esta pertinente confusão.  A partir de 

sua resposta destaca-se também a importância de ressignificar este conhecimento, 

evidenciando a presença deste elemento em diferentes substâncias, causando em 

algumas delas malefícios e em outras, benefícios para a saúde. 

Figura 8: Exemplo de resposta às questões da diagnose. 

      

Fonte: Aluna de número 28. 
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5.2 Funções Inorgânicas 

 

        A aplicação desta parte do projeto foi realizada durante dois tempos de 20 minutos, 

de forma remota, em cada uma das turmas de 2ª série do colégio, pois como 

mencionado anteriormente devido ao longo intervalo entre a suspensão das atividades 

presenciais e a volta das aulas de forma online, este conteúdo foi abordado somente 

quando os estudantes já cursavam a 2ªsérie do ensino médio. 

        Em relação à aula desenvolvida, primeiramente realizou-se uma conversa com os 

alunos sobre a existência de alimentos ácidos ou básicos e como seria possível 

comprovar tais características. Acerca desses questionamentos, a maioria dos estudantes 

afirmou conhecer algum alimento ácido, sendo as frutas cítricas as mais mencionadas.  

         Em seguida, realizamos uma rápida conversa sobre como poderíamos comprovar 

esta característica através da medida do potencial hidrogeniônico de tais alimentos. 

Sendo assim, apresentou-se a ideia do experimento de identificação de pH utilizando o 

extrato de repolho roxo como indicador e assistimos juntos a execução do experimento.  

         A utilização do vídeo aumentou a participação dos discentes na aula online, pois 

muitos fizeram perguntas, comentários e elogios sobre a aparição de novas cores após a 

adição do indicador de pH e sobre o vídeo como um todo. Em relação à escolha dos 

alimentos e produtos apresentados, procurou-se utilizar produtos do cotidiano com 

diferentes valores de pH (substâncias ácidas e básicas) para que eles apresentassem 

cores distintas após a adição do indicador, as figuras 9 e 10 apresentam os recipientes 

antes e depois da aplicação do extrato de repolho roxo. É importante ressaltar que, 

durante o vídeo foram explicitados os conceitos de pH e sua escala, pois os alunos ainda 

não haviam sido apresentados à tais conteúdos anteriormente em sala de aula. 
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Figura 9: Materiais antes da adição do indicador de pH 

 

Fonte: Autora 

 

Figura 10: Materiais após a adição do indicador de pH 

 

Fonte: Autora 

         Posteriormente à exibição do vídeo e discussão do mesmo com a turma, 

realizamos a atividade envolvendo o simulador “pH: Básico de Escala” (Figura 2), 

disponível de forma online na plataforma PhET. Para esta atividade os estudantes 

dividiram-se em grupos, por meio do WhatsApp e simultaneamente a utilização do 

simulador, deveriam responder a um questionário desenvolvido na plataforma Google 

Formulários (Apêndice 3). As perguntas contidas neste formulário necessitavam que os 

alunos relacionassem os conhecimentos adquiridos com o vídeo e o simulador e serão 

analisadas a seguir. 
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         Nas primeiras duas perguntas os estudantes deveriam colocar seus nomes e turmas 

respectivamente. Desta forma, obteve-se um total de 13 respostas, divididas entre 6 

grupos da turma 2001 e 7 da turma 2002, como exposto na tabela 1.  

 

Tabela 1: Relação entre os grupos e as turmas 

GRUPOS TURMA 

G1 2002 

G2 2002 

G3 2002 

G4 2002 

G5 2002 

G6 2001 

G7 2001 

G8 2001 

G9 2002 

G10 2001 

G11 2001 

G12 2002 

G13 2001 

 

         Sendo assim, procurou-se analisar com as cinco questões a seguir, a compreensão 

dos estudantes em relação ao pH das substâncias, seu caráter ácido ou básico e o uso de 

indicadores ácido-base, para que servem e como funcionam, neste caso, o extrato de 

repolho roxo. 
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Questão 1) Suco de Laranja 

 

Gráfico 7: Análise das respostas sobre o suco de laranja 

 

        Nesta questão o pH do suco, disponível no simulador era 3,5 e apenas um grupo 

(G5) colocou um valor diferente, 3,92 . Isto pode ter ocorrido, pois os alunos 

adicionaram água à substância (cuja tarefa fora explicada e instruída a não ser realizada, 

pois ocorreria um aumento no pH) ou pesquisaram este valor em outros sites. 

        Em relação à cor esperada após a adição do indicador, obteve-se um número maior 

de divergências entre as respostas, porém como explicitado no Gráfico 7, a maioria dos 

alunos responderam corretamente, pois a cor esperada seria entre vermelho e rosa, de 

acordo com a Figura 3. Devido a isto, acredita-se que os dois grupos que erraram esta 

questão, (G4 e G13) não compreenderam o experimento, pois G4 respondeu amarelo, 

cuja cor seria observada em substâncias básicas, apesar de destacar que neste caso trata-

se de uma substância ácida, Figura 11.  

         Já a resposta de G13 estava incorreta, devido à interpretação equivocada da figura, 

pois para eles a cor correta seria observada antes da adição do extrato de repolho roxo, 

como mostra a Figura 12.  Além disso, G7 respondeu somente o valor de pH. 
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Figura 11: Exemplo de resposta para questão 1. 

 

Fonte: Alunos de G4. 

 

 

Figura 12: Exemplo de resposta para questão 1. 

                                           

Fonte: Alunos de G13. 

 

 

Questão 2) Café 

 

Gráfico 8: Análise das respostas sobre o café. 
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        Em relação ao valor de pH todos os grupos, exceto G5, acertaram, pois 

responderam o valor encontrado no simulador (pH=5). Sobre a cor esperada ocorreu a 

mesma situação da questão anterior, obteve-se 10 respostas corretas, G7 não apresentou 

esta parte da resposta e G4 e G13 não acertaram a cor. 

 

Questão 3) Leite  

 

Gráfico 9: Análise das respostas sobre o leite. 

 

        No que se refere ao valor de pH do leite todos os grupos exceto G5 responderam 

corretamente, apresentando o valor de 6,5 identificado no simulador. A respeito da cor 

esperada após a adição do extrato de repolho roxo, além dos dois grupos que 

responderam incorretamente as questões anteriores, G5 também apresentou uma 

resposta incorreta, logo, nesta questão obteve-se 9 respostas corretas.  
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Questão 4) Água Destilada 

 

Gráfico 10: Análise das respostas sobre água destilada. 

 

         No que diz respeito ao pH da água destilada, todos os grupos responderam 

corretamente, informando um valor igual à 7,0. Acredita-se que esta quantidade de 

acertos deve-se ao vídeo apresentado anteriormente e ao fato de que é do conhecimento 

de alguns discentes que a água pura possui um pH neutro. Acerca da cor esperada, 

foram obtidas 10 respostas corretas, porém os grupos G4 e G5 realizaram uma 

interpretação incorreta da relação entre a escala de pH e as cores observadas após o 

acréscimo do repolho roxo e não acertaram a questão. 
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Questão 5) Sabonete 

 

Gráfico 11: Análise das respostas sobre sabonete. 

 

         Em relação ao sabonete, como na maioria das questões previamente discutidas, 

somente o grupo G5 não apresentou o valor encontrado no simulador (pH= 10) e como 

dito anteriormente, acredita-se que os alunos possam ter pesquisado estes valores em 

outros sites ou não souberam utilizar o simulador para responder estes questionamentos. 

Sobre a cor esperada, novamente G4, G5 e G13 apresentaram cores relativas a outros 

valores de pH, desta forma explicitando a dificuldade dos três grupos na realização da 

atividade. 

         De acordo com as respostas obtidas nas cinco questões anteriores pode-se destacar 

que em relação aos valores de pH e caráter ácido ou básico das substâncias analisadas, a 

maioria dos grupos respondeu corretamente, soube utilizar o simulador, identificar 

substâncias ácidas ou básicas e seus respectivos potenciais hidrogeniônicos.  

         Ademais, acredita-se que alguns alunos apresentaram dificuldades em 

compreender o funcionamento do indicador de pH e a mudança de cores observada na 

gravação do experimento, pois os grupos G4 e G13 não responderam corretamente as 

perguntas relacionadas as cores esperadas após o acréscimo do extrato de repolho roxo e 

G7 apresentou somente os valores de pH em todas as questões. 
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         Uma forma de reconstruir estes conhecimentos e auxiliar estes estudantes a 

entender que os indicadores ácido-base sofrem alteração em sua coloração ao entrar em 

contato com ácidos ou bases, seria a realização do mesmo experimento (contendo as 

mesmas soluções e concentrações), porém com diferentes indicadores de pH. 

 

 

Questão 6) Recentemente circulou uma notícia nas redes sociais, contendo informações 

sobre a Covid-19, a qual dizia que para eliminarmos este vírus com pH entre 5,5 e 8,5 

(esta informação não está correta, pois na realidade este não é o pH do vírus, mas sim 

do meio em que o mesmo consegue se replicar) era necessário ingerir alimentos 

alcalinos (outra informação incorreta, pois os alimentos que ingerimos não são capazes 

de causar grandes mudanças no pH do sangue), porém a partir daí o texto cita o pH de 

diversos alimentos, como por exemplo o pH do agrião sendo 22,7 , do abacate sendo 

15,6 , da laranja sendo 9,2 ,entre outros. Com base no que vimos até aqui, estes valores 

de pH estão corretos? Justifique sua resposta. 

 

 

         A sexta e última questão deste formulário buscava alertar os alunos acerca da 

presença e divulgação de notícias falsas na internet, uma prática que infelizmente vem 

sendo realizada com frequência nos dias atuais.  

         Buscava-se com esta pergunta iniciar um debate sobre os impactos da divulgação 

de “Fake News” alertando-os da necessidade de procurar fontes confiáveis na internet, 

ou até mesmo realizar pesquisas em sites como Google, acerca de notícias recebidas por 

redes sociais. Outra finalidade desta questão e de sua posterior discussão foi salientar a 
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importância da química em nosso cotidiano, pois neste caso, conhecendo os conceitos 

sobre a escala de pH, já seria possível identificar erros na notícia.  

         É válido destacar que esta notícia, apesar de gerar consequências com uma 

alimentação mais saudável, poderia também induzir ao relaxamento ou descumprimento 

das medidas de proteção contra o vírus, pois afirmava de forma errônea como eliminá-

lo. 

         Sobre as respostas desta questão, destaca-se que todos os grupos analisaram que 

os valores de pH informados estavam incorretos. No que diz respeito à justificativa 

apresentada pelos grupos: 

• 3 não justificaram as respostas, sendo um deles afirmando não entender muito 

bem a pergunta. 

• 4 apresentaram justificativas baseadas no pH do suco de laranja analisado 

durante a atividade, como mostra a Figura 13. 

• 7 apresentaram respostas fundamentadas nos valores inexistentes de pH, como 

explicitado pela Figura 14. 

• 2 justificaram suas respostas afirmando que a maioria dos alimentos listados 

apresentava pH ácido. 

 

Figura 13: Exemplo de resposta para questão 6. 

Fonte: Alunos de G11. 

 

         Baseando-se na resposta acima, pode-se concluir que estes estudantes utilizaram 

os conceitos apresentados em aula para analisar a notícia e justificar sua resposta e, 

além disso, destaca-se o interesse ou desconfiança em relação ao tema e posterior 

realização de uma pesquisa, a qual possivelmente auxiliou a assimilação do 

conhecimento. 
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Figura 14: Exemplo de resposta para questão 6. 

 

Fonte: Alunos de G12. 

 

         Em relação à resposta acima, é possível analisar que este grupo além de utilizar os 

conceitos trabalhados durante as atividades, mencionou um alimento presente na 

notícia, mas que não foi utilizado no simulador, desta forma demonstrando seus 

conhecimentos prévios acerca do conteúdo e relacionando-os com os novos. 

         Portanto, entende-se que com a questão e o debate realizado ao término do 

formulário, os discentes puderam verificar que se tratava de uma “Fake News”, foram 

alertados acerca da propagação deste tipo de notícia e puderam perceber os conceitos 

aplicados em seu cotidiano. 

 

5.3 Estequiometria 

 

          Assim como o conteúdo de Funções Inorgânicas trabalhado anteriormente, este 

também foi aplicado de forma remota, durante 40 minutos (dois tempos de 20 minutos) 

em cada uma das turmas de 2ª série do ensino médio.  

          Inicialmente realizou-se uma aula expositiva dialogada sobre as leis ponderais, de 

Proust e Lavoisier, pois este conteúdo ainda não havia sido trabalhado. Durante a 

exposição dos conceitos, foram inseridas perguntas relacionando a matéria a receitas de 

bolo e de misto quente, como por exemplo, quais deles sabiam preparar um bolo ou um 

sanduíche de queijo e presunto e com isto foram evidenciadas noções de proporções 

entre os ingredientes, pois para aumentarmos uma receita é necessário utilizar o 

acréscimo de todos os ingredientes na mesma proporção. Além disso, destaca-se que 

mesmo aqueles que responderam não saber preparar um bolo, possuíam conhecimento 
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sobre os ingredientes utilizados. Ademais, no decorrer da aula, também foram 

apresentados os conceitos de reagentes limitantes e em excesso. 

         Em seguida os discentes dividiram-se em grupos e realizamos a atividade 

envolvendo o simulador: Reagentes, Produtos e Excesso, disponível de forma online na 

plataforma PhET. Para o desenvolvimento da mesma os estudantes deveriam responder 

a um questionário desenvolvido na plataforma Google Formulários (Apêndice 4), 

simultaneamente à utilização do simulador. Devido ao curto tempo de aula, a maioria 

dos grupos terminou a atividade após o horário da aula.  

         Cinquenta e um estudantes responderam ao questionário, dividindo-se em 11 

grupos da turma 2002 e 9 grupos da turma 2001. Assim, obteve-se um total de 20 

respostas, listadas na Tabela 2:  

Tabela 2: Relação entre grupos e turmas  

Grupos Turma 

G1 2002 

G2 2002 

G3 2001 

G4 2001 

G5 2001 

G6 2001 

G7 2002 

G8 2002 

G9 2001 

G10 2002 

G11 2002 

G12 2002 

G13 2001 

G14 2001 

G15 2002 

G16 2001 

G17 2001 

G18 2002 

G19 2002 

G20 2002 

 

         Ademais, destaca-se que alguns alunos optaram por realizar a atividade 

individualmente e G16 enviou um formulário com poucas respostas, pois desenvolveu a 

atividade em outro grupo e esqueceu de colocar o nome.  
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         O formulário apresentava situações diversas relacionadas ao conteúdo e ao 

simulador e a seguir será realizada a análise de cada situação: 

Orientações para as duas primeiras situações: Utilize a receita (3 pães; 2 queijos; 2 

carnes ) no simulador e responda as situações 1 e 2. 

Situação 1 : Você está com fome e decide preparar o sanduíche da receita acima. Ao 

organizar os ingredientes você repara que possui a quantidade de ingredientes abaixo.  

 

A)Qual(is) reagentes estão em excesso?                                                               

B)Qual(is) são limitantes ?                                                                                                                                                                 

C)Quantos "produtos" ,sanduíches iguais ao da receita foram formados?                                                                                           

D)A lei de Lavoisier nos diz que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das 

massas dos produtos. Logo, para você a situação acima está de acordo com essa lei? 

         Buscava-se com esta questão analisar se os conteúdos trabalhados durante a aula 

expositiva dialogada foram compreendidos e onde os estudantes ainda apresentavam 

dificuldades. Ressalta-se que os grupos G10 e G11, informaram possuir dificuldade para 

responder esta questão. As respostas obtidas em cada item estão expostas a seguir: 
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Gráfico 12: Análise das respostas sobre situação 1 letra A. 

 

 

Gráfico 13: Análise das respostas sobre a situação 1, letra B. 

 

         Com base nos gráficos anteriores observa-se que a maioria dos alunos identificou 

ao menos um dos reagentes em excesso, porém a maioria dos estudantes respondeu de 

forma incorreta o reagente limitante nesta situação, neste caso a carne. Portanto faz-se 

necessária uma nova abordagem ou uma revisão sobre estes conceitos em aulas 

posteriores. Além disso, é válido destacar que estes conceitos haviam sido trabalhados 

com as turmas minutos antes, sendo esta a primeira atividade relacionada a estes 

conteúdos.   
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Gráfico 14: Análise das respostas sobre a situação 1, letra C. 

 

          Como explicitado pelo gráfico acima, nesta questão a maior parte dos estudantes 

respondeu corretamente e considera a formação de 1 só produto, entretanto 35% deles 

responderam que ocorre a formação de 2 sanduíches. Acredita-se que possa ter ocorrido 

um engano neste caso pelo fato da quantidade de reagentes em excesso ser duas fatias 

de pães e uma de queijo, com as quais também seria possível formar um sanduíche, 

porém este seria diferente do explicitado na receita e devido a isto, não deveria ser 

considerado. Entretanto é válido ressaltar que no simulador os excessos são indicados, 

como mostra a Figura 15.  

Figura 15: Situação 1 apresentada no simulador 

Fonte: PhET Colorado. 
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Gráfico 15: Análise das respostas sobre a situação 1, letra D. 

 

         Para análise desta questão, optou-se por verificar como cada grupo interpretou a 

Lei de Lavoisier, sendo assim foram consideradas as justificativas apresentadas por cada 

um onde: 

• 50% consideram que a situação apresentada não estava de acordo com a Lei de 

Lavoisier, pois esta diz que “A soma das massas dos reagentes é igual à soma das 

massas dos produtos”, desta forma, observaram que devido à presença de reagentes 

em excesso, sua massa é maior do que a de produtos formados (apenas um 

sanduíche). Como evidenciada por G10, na Figura 16. 

 

Figura 16: Exemplo de resposta para situação 1. 

Fonte: Alunos de G10. 

 

• 25% consideram que a situação apresentada está de acordo com a Lei de Lavoisier, 

pois analisaram que a soma das massas antes da reação é igual a soma das massas 

depois da reação pois “Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma”. 

Como evidenciado por G17, na Figura 17. 
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Figura 17: Exemplo de resposta para situação 1. 

Fonte: Alunos de G17. 

 

• 25% consideram que a situação apresentada não estava de acordo com a Lei de 

Lavoisier, porém não apresentaram justificativa. 

 

Situação 2: Agora você resolve preparar dois sanduíches seguindo a receita acima: 3 

pães, 2 queijos e 2 carnes.    

A) Você precisa aumentar quantas vezes a receita?                                                                                                  

B) A lei de Proust diz que: "As substâncias reagem sempre na mesma 

proporção para formar outra substância". Logo, para você a situação acima 

está de acordo com essa lei? 

        Procurou-se com esta questão analisar a compreensão dos discentes em relação à 

proporção entre os reagentes, neste caso, relacionados com os ingredientes de um 

sanduíche para que percebam a presença deste conceito em diversas situações de seu 

cotidiano. As respostas obtidas em cada letra serão apresentadas a seguir: 
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Gráfico 16: Análise das respostas sobre a situação 2, letra A. 

 

 

Gráfico 17: Análise das respostas sobre a situação 2, letra B. 

 

         A partir da análise dos gráficos acima, pode-se destacar que a maioria dos grupos 

compreendeu a lei de Proust e a existência de uma proporcionalidade entre os 

ingredientes da receita. 

         Em seguida os alunos deveriam relacionar os conceitos estudados e utilizados na 

interpretação da receita de sanduíches para responder as situações referentes à reação de 

formação da água, disponível no simulador. 
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Orientações para as duas situações seguintes: Agora utilize o simulador na função 

"moléculas", na opção "Faça água" e responda as situações 3 e 4. 

Situação 3: Caso você queira fazer 4 moléculas de água, quantas moléculas de H2 e O2 

você precisa? 

 

Gráfico 18: Análise das respostas sobre a situação 3. 

 

         Buscou-se nesta questão verificar se os discentes conseguiriam aplicar nas reações 

químicas os conceitos trabalhados, auxiliando-os em conteúdos futuros como 

balanceamento de reações, que seria o próximo tópico abordado em aula. Sendo assim, 

o uso do simulador mostrou-se satisfatório para a resolução desta questão, pois 75% dos 

alunos responderam corretamente, ou seja, que seriam necessárias quatro moléculas de 

H2 e duas moléculas de O2, como mostra a Figura 18: 
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Figura 18: Situação 3 representada no simulador. 

Fonte: PhET Colorado. 

 

Situação 4: Após reagir você obteve os produtos e excessos abaixo, qual a quantidade 

de H2 e O2 você utilizou? 

 

         Nesta situação procurou-se mostrar aos discentes a necessidade de apresentar o 

número de mols de cada reagente e produto em uma reação química. Além disso, era 

necessário que os mesmos utilizassem as leis ponderais, estudadas para responder 

corretamente esta situação. As respostas obtidas foram analisadas no Gráfico 18 e pode-

se observar que 74% dos alunos verificaram a quantidade correta de reagentes (3 

moléculas de H2 e 2 de O2), entretanto 11% deles não especificou o número de mols de 

cada reagente, respondendo apenas que utilizaram 5 moléculas. 
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Gráfico 19: Análise das respostas sobre a situação 4. 

 

Questão 5)Deixe aqui um comentário sobre a atividade, para você ela foi divertida? 

Auxiliou sua compreensão do conteúdo? 

        Na quinta e última questão deste formulário, foram observadas diferentes visões 

dos estudantes em relação à atividade desenvolvida: 

• G12 e G15 relataram não gostar da atividade, entretanto G15 destaca que a mesma 

auxiliou na compreensão do conteúdo (Figura 19), mostrando que para o grupo, 

apesar da mesma não cumprir o objetivo de atraí-los, satisfaz o objetivo de facilitar 

a assimilação dos conceitos.  

 

Figura 19: Exemplo de resposta para questão 5. 

Fonte: Alunos de G15. 

 

• Já G12 (no qual a aluna realizou atividade individualmente) ressalta que durante a 

resolução do formulário pode perceber sua dificuldade em relação ao conteúdo 
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(Figura 20), desta forma evidenciando a importância da resolução de exercícios nas 

aulas de química, pois para o processo de ensino aprendizagem ser efetivo, é 

necessário que o aluno ao tentar solucionar as questões, identifique suas 

dificuldades para que estas sejam resolvidas.    

 

Figura 20: Exemplo de resposta para questão 5. 

Fonte: Aluna de G12 

 

• G13 não emitiu sua opinião sobre a atividade, pois não respondeu a questão. 

 

• Os demais grupos relataram gostar da atividade, classificando-a como divertida, 

legal, interessante e diferente, como explicitado por G2 (Figura 21) e G6 (Figura 

22).  

 

Figura 21: Exemplo de resposta para questão 5. 

Fonte: Alunos de G2. 

 

Figura 22: Exemplo de resposta para a questão 5. 

Fonte: Alunos de G6. 
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• É válido ressaltar que entre os grupos que relataram gostar da atividade, G3 destaca 

o uso do simulador e da utilização do misto quente como facilitador para 

assimilação do conteúdo (Figura 23).  

 

Figura 23: Exemplo de resposta para a questão 5. 

Fonte: Alunos de G3. 

        Portanto, baseando-se nas opiniões apresentadas pelos estudantes, pode-se 

observar que para a maioria, a atividade alcançou os objetivos pretendidos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         Este projeto tinha como proposta utilizar a temática Alimentos para criação de 

aulas contextualizadas, onde o dia a dia dos estudantes estivesse presente em todas as 

atividades, sendo assim, acredita-se que em relação aos três conteúdos trabalhados foi 

possível proporcionar aos discentes uma reflexão acerca da presença da Química em 

nosso cotidiano. 

         Sobre a diagnose de Tabela Periódica pode-se observar que a maioria dos alunos 

estava familiarizada com os conceitos abordados nas questões e conseguia identificar 

alguma relação entre alguns elementos químicos e os alimentos, desta forma entende-se 

que para uma futura aplicação de todas as atividades propostas, será possível aprofundar 

e ressignificar esta relação além de realizar aulas até mesmo interdisciplinares 

evidenciando conteúdos de bioquímica. 

         Em relação ao conteúdo de Funções Inorgânicas e escala de pH pode-se verificar 

um grande número de acertos e participação durante a atividade, o que se acredita ter 

contribuído não só para a compreensão destes conceitos como também para uma 

formação crítica gerando reflexão sobre a confiabilidade de notícias recebidas em redes 

sociais. 

         No que se refere aos conceitos trabalhados em Estequiometria destaca-se que na 

opinião da maioria dos grupos, o uso de sanduíches para explicar e exemplificar os 

conceitos facilitou a assimilação deste conteúdo. 

         Isto posto, com base nos resultados obtidos, considera-se este tema uma excelente 

alternativa para relacionar inclusive outros conteúdos de Química, pois nos alimentos e 

no preparo dos mesmos entramos em contato com diversos fenômenos químicos e 

físicos que podem ser explorados durante as aulas. 

         Ademais, a utilização de recursos audiovisuais como vídeos e simuladores em 

aulas online mostrou-se uma alternativa capaz de aumentar a participação dos alunos, 

colocá-los como seres ativos no processo de construção de significados e no caso de 

simuladores, estimular a autonomia e desenvolvimento dos discentes, colocando a 

atuação do professor como mediador no processo de ensino aprendizagem. 
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Apêndice 1: Diagnose sobre Tabela Periódica 

1- Com os elementos Lítio, Ferro, Enxofre, Iodo e Hélio, monte uma tabela 

contendo o símbolo, número atômico, família, período e massa atômica de cada 

um.  

 

 

2- Faça a distribuição eletrônica dos elementos abaixo:  

a) Cl  

b) Al 

c) Cr 

 

 

3- O que é raio atômico? Coloque os elementos Pb, Sb, Br, Cl e F  em ordem 

crescente de raio atômico. 

 

 

4- Você acredita que existe alguma relação entre os elementos químicos da tabela 

periódica e os alimentos?   

 

5- Em caso afirmativo da questão anterior, eles estão presentes nos alimentos que 

você consome no dia a dia? Quais são eles?  

 

6- Por que nem todos os elementos químicos estão presentes nos alimentos?  
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Apêndice 2: Roteiro do Experimento de Identificação do pH de alimentos utilizando 

Extrato de Repolho Roxo 

Materiais:  

Vinagre 

Limão 

Maçã  

Fermento  

Água mineral  

Leite de magnésio 

6 Copos de Vidro  

Repolho Roxo 

1 Panela  

500 mL de água da torneira 

1 Escorredor  

1 Recipiente para armazenar o extrato de repolho roxo 

Realização do Experimento: 

        Separe os materiais listados acima e as taças de vidro nas quais os mesmos 

serão colocados. Em seguida, realize o preparo do extrato de repolho roxo, corte 

aproximadamente 1/3 do legume e coloque-o em uma panela com 500 mL de água 

da torneira, feito isso leve ao fogo por aproximadamente 10 minutos e armazene a 

parte líquida, este será seu indicador de pH.  

        Ao término do preparo do indicador adicione cada substância em um copo de 

vidro, no caso da maçã, misture-a no liquidificador com água e do fermento 

dissolva-o também em água. Neste ponto devem-se observar as cores de cada 

material e em seguida adicionar um pouco do indicador em cada taça e observar as 

novas cores em cada uma delas. 



64 
 

 
 

        Ao final da adição do indicador deve-se comparar as cores obtidas com as 

cores teóricas da escala de pH utilizando o repolho roxo como indicador para que 

seja possível realizar uma estimativa do pH de cada material e consequentemente 

do caráter ácido ou básico de cada um deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 
 

Apêndice 3: Perguntas do questionário Experimento com Extrato de Repolho Roxo 

• Agora, imagine que você reproduzirá o experimento e com o auxílio do 

simulador montará sua escala de pH. De acordo com o pH dos alimentos e 

produtos abaixo, indique a cor esperada após a adição do extrato de repolho roxo 

e o valor de pH encontrado no simulador. 

• Nome 

• Turma que frequenta? 

• Suco de Laranja 

 

• Café 

 

• Leite 
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• Água destilada 

 

• Sabonete 

 

 

• Recentemente circulou uma notícia nas redes sociais, contendo informações 

sobre a Covid-19, a qual dizia que para eliminarmos este vírus com pH entre 5,5 

e 8,5 (esta informação não está correta, pois na realidade este não é o pH do 

vírus, mas sim do meio em que o mesmo consegue se replicar) era necessário 

ingerir alimentos alcalinos (outra informação incorreta, pois os alimentos que 

ingerimos não são capazes de causar grandes mudanças no pH do sangue), 

porém a partir daí o texto cita o pH  de diversos alimentos, como por exemplo o 

pH do agrião sendo 22,7 , do abacate sendo 15,6 , da laranja sendo 9,2 ,entre 

outros. Com base no que vimos até aqui, estes valores de pH estão corretos? 

Justifique sua resposta. 
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Apêndice 4: Perguntas do questionário Estequiometria dos Sanduíches 

• Nome 

• Turma 

• Utilize a receita (3 pães; 2 queijos; 2 carnes ) no simulador e responda as 

situações 1 e 2 : 

• Situação 1 : Você está com fome e decide preparar o sanduíche da receita 

acima. Ao organizar os ingredientes você repara que possui, a quantidade de 

ingredientes abaixo.  

 

A)Qual(is) reagentes estão em excesso?                                                               

B)Qual(is) são limitantes ?                                                                                                                                                                 

C)Quantos "produtos" ,sanduíches iguais ao da receita foram formados?                                                                                           

D)A lei de Lavoisier nos diz que a soma das massas dos reagentes é igual à 

soma das massas dos produtos. Logo, para você a situação acima está de 

acordo com essa lei? 

• Situação 2: Agora você resolve preparar dois sanduíches seguindo a receita 

acima: 3 pães, 2 queijos e 2 carnes.    

A) Você precisa aumentar quantas vezes a receita?                                                                                                                                 

B) A lei de Proust diz que: "As substâncias reagem sempre na mesma 

proporção para formar outra substância". Logo, para você a situação acima 

está de acordo com essa lei? 
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• Agora utilize o simulador na função "moléculas", na opção "Faça água" e 

responda as situações 3 e 4. 

• Situação 3: Caso você queira fazer 4 moléculas de água, quantas moléculas 

de H2 e O2 você precisa? 

• Situação 4: Após reagir você obteve os produtos e excessos abaixo, qual a 

quantidade de H2 e O2 você utilizou? 

 

• Deixe aqui um comentário sobre a atividade, para você ela foi divertida? 

Auxiliou sua compreensão do conteúdo? 

 

 

 


