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1. INTRODUÇÃO 

Discussões sobre a necessidade de melhorias no ensino de Química no 

Brasil têm sido recorrentes no cenário atual de mudanças na sociedade e no 

perfil dos estudantes. São mudanças com efeitos na escola, que precisa se 

adequar e buscar desenvolver um ensino mais contextualizado e significativo, 

em especial em áreas consideradas difíceis pelos estudantes como Matemática 

e Ciências da Natureza. Para Zanon e Maldaner (2010, p.102) deve-se discutir 

a importância da disciplina de Química “articulada à área do conhecimento na 

qual está inserida, procurando superar a tradicional sequência de conteúdos 

isolados e descontextualizados”. 

Esses autores reforçam a importância em trabalhar conteúdos de 

Química relacionados com o cotidiano, para que tenha sentido na vida dos 

estudantes, de modo a evitar ou minimizar manifestações tais como: Não 

entendo nada de Química! ou questionamentos como: Por que preciso saber 

isso? Esse tipo de reação dos discentes cria dificuldades para sua 

aprendizagem, daí a necessidade de propor atividades de ensino que 

promovam a aproximação entre o conhecimento científico escolar com o 

conhecimento cotidiano dos estudantes, dando sentido àquilo que aprendem 

(ZANON; MALDANER, 2010). 

Em princípio, é importante que o professor investigue os conhecimentos 

prévios dos alunos sobre os conceitos que serão estudados, procurando ver o 

quanto esses conhecimentos podem ajudar na internalização e transformação 

dos conhecimentos envolvidos, o antigo e o novo (ZANON; MALDANER, 

2010), possibilitando que o que foi ensinado tenha algum sentido para aquele 

que aprende. Segundo Machado e Mortimer a 

[...] aula de Química é muito mais do que um tempo durante o qual o 
professor vai se dedicar a ensinar Química e os alunos a aprenderem 
alguns conceitos e a desenvolverem algumas habilidades. É espaço 
de construção do pensamento químico e de (re)elaborações de 
visões do mundo, e nesse sentido, é espaço de constituição de 
sujeitos que assumem perspectivas, visões e posições nesse mundo 
[...](2007, p.24). 

Com esse entendimento, é esperado que a Química possa ter esse 

papel para a formação dos sujeitos que frequentam a escola. No entanto, nem 

sempre isso acontece no cenário escolar, sendo comum o ensino ainda ser 
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baseado em uma lista de conteúdos a serem “vencidos” por alunos que tentam 

“absorver” o que foi ensinado, mesmo sem compreender os novos 

conhecimentos. 

Nesse cenário, também as avaliações externas imprimem urgência em 

ensinar muitos conteúdos em pouco tempo, pois, cada vez mais, a escola está 

voltada para preparar os alunos para essas avaliações, que, no caso do ensino 

médio, se volta para atender o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

As avaliações em larga escala, como é o caso do ENEM, foram criadas 

no final dos anos de 1990 e início dos anos de 2000 para atender princípios da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (BRASIL, 1998) e metas do 

Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2014), visando acompanhar o 

desempenho dos estudantes em diferentes níveis da escolarização. 

O ENEM foi implementado com a justificativa de que “serviria” para 

acompanhar o desempenho dos alunos (BRASIL, 2005), não tendo o papel de 

classificar os estudantes, no entanto, com o passar do tempo, se tornou uma 

avaliação classificatória para o ingresso no ensino superior e acabou se 

tornando muito parecida com os antigos vestibulares, tornando-se a meta a ser 

alcançada por estudantes do Ensino Médio. Desta forma, ao ser utilizado como 

exame classificatório para o ingresso nas universidades, se distanciou bastante 

dos seus objetivos iniciais. 

 A prova do ENEM está baseada em uma seleção de conteúdos 

disciplinares organizados por áreas de conhecimentos1. No caso da área de 

Ciências da Natureza, é possível classificar as questões em cada uma das 

suas disciplinas, como temos acompanhado no caso da prova de Química. Em 

função da dimensão que o Exame tomou na educação brasileira – porta de 

entrada para a universidade – muitos alunos procuram cursos preparatórios 

para a realização da avaliação, que é anual. 

 Neste contexto, foram propostos e desenvolvidos dois projetos de ensino 

com alunos de um curso de Educação Popular preparatório para o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), nos anos de 2015 e 2016. Ao propor 

atividades de ensino de química em um curso preparatório para o Exame 

                                                           
1
 Listagem de conteúdos na Matriz de Referência do ENEM, disponível em 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.p
df 
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Nacional do Ensino Médio (ENEM), foi preciso pensar em um ensino 

contextualizado que atendesse também os objetivos deste tipo de curso, que é 

de valorizar os saberes prévios dos alunos e a realidade cultural na qual estão 

inseridos. 

2. ORGANIZAÇÃO DOS PROJETOS E SEUS 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

O primeiro projeto, intitulado “Química e o Meio Ambiente”, teve duração 

de 5 meses, sendo desenvolvido com uma turma de alunos do Curso Intensivo. 

Foram planejadas e executadas 9 ações que envolveram diversos aspectos 

ambientais, a partir de Situações de Estudos que, de acordo com Maldaner 

(2005), é uma forma organizada de ensino que abrange conceitos de diversas 

áreas e temas de relevância social, visando trazer vivências e aprendizados 

anteriores que participam dinamicamente das abordagens e construções de 

conhecimento, Essa opção de metodologia visou, além da preparação para a 

prova do ENEM, desenvolver nos alunos a capacidade de resolução de 

problemas que envolvessem o seu cotidiano, uma vez que o curso de 

Educação Popular, não visa somente a preparação para o ENEM, mas também 

a formação crítica dos alunos. 

 O segundo projeto de ensino, intitulado “Química e o Cotidiano no 

Contexto de um Curso de Educação Popular”, foi desenvolvido para uma turma 

do Curso Extensivo e visou trabalhar com o cotidiano dos alunos, a partir de 

temas diversificados, organizando ações para abordar conteúdos/conceitos de 

Química, considerando o fenômeno, a representação e a teoria (Mortimer, 

1999). O projeto, planejado em 11 ações, teve duração de 8 meses, sendo as 

atividades organizadas a partir dos principais conteúdos abordados nos últimos 

Exames Nacionais do Ensino Médio. A seguir, apresentamos os projetos 

desenvolvidos na disciplina de Química, com turmas de alunos do Curso 

Intensivo e do Curso Extensivo, respectivamente. 

 

2.1 SITUAÇÃO DE ESTUDO: A QUÍMICA E MEIO AMBIENTE 

O desenvolvimento de atividades de ensino, segundo a proposta de 

Situações de Estudo (SE), prioriza uma abordagem contextualizada e, dentro 
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do possível, interdisciplinar dos conceitos de ciências, sendo a seleção e 

organização dos conceitos relacionados a uma temática, ou seja, a uma 

situação em que, de alguma forma, se faz presente no contexto dos alunos 

(HALMENSCHLAGER, 2012). 

Assim, a SE contempla uma situação vivencial assumida por professores 

e estudantes, rompendo com a estrutura curricular, normalmente, trabalhada 

no Ensino Médio. Segundo Sangiogo et al (2013), no trabalho com SE, após a 

escolha do tema, é realizada a organização de atividades para explicitar 

conceitos considerados essenciais da disciplina, que serão intencionalmente 

explicados para os alunos, com o objetivo de contribuir no estudo da situação 

vivencial. Os autores sugerem que, nas aulas, sejam utilizadas diversas fontes 

de informação, tais como textos, revistas, jornais, livros didáticos, 

documentários e filmes, entre outros. Salientam que, na SE, uma diversidade 

de alternativas metodológicas como trabalhos em grupo, experimentação, 

pesquisas, mapas conceituais, saídas de campo, realização de palestras e 

seminários, podem ser inseridas de forma a promover o estudo proposto. 

A abordagem da SE deve contextualizar os conceitos que se referem ao 

objeto de estudo, fazendo com que os conhecimentos cotidianos se façam 

presentes e passem a interagir com os conceitos científicos de modo a fazer 

com que, por meio da interação, os estudantes se apropriem daquele conceito 

científico estudado, com permanente significação conceitual. 

Segundo Maldaner (apud SANGIOGO et al, 2013. p.44): 

[...] a situação de estudo se abre para outras relações, mais gerais e 
globais, por meio das Ciências, num ir e vir dialético que permite 
construir formas mais dinâmicas de saber – de significação e de uso 
de saberes – no contexto em que concorrem formas científicas 
diversas de explicação, com as linguagens e modelos explicativos 
que lhes são peculiares. [...] As situações da vivência permitem que 
[...] conceitos do cotidiano se façam presentes e passem a interagir 
com conceitos científicos introduzidos, permitindo que ambos se inter-
relacionem e se configurem em novos níveis [...].  

As SE são organizadas em etapas não lineares, conforme descrição de 

Gehlen (2012). A primeira etapa, se refere à problematização e busca explicitar 

o primeiro entendimento que os alunos têm sobre uma determinada questão, 

para isso, os estudantes devem ser desafiados a entender aspectos e questões 

da sua vivência, que estejam relacionados ao tema de estudo. A 

problematização inicial busca apresentar um problema presente na vivência 
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dos estudantes e que necessite de novas palavras representativas do campo 

do conhecimento científico para seu entendimento, sendo este o primeiro 

passo para a significação de conceitos. Nessa fase inicial, o professor precisa 

selecionar os conceitos científicos que irá trabalhar ao introduzir o tema da SE. 

A segunda etapa é caracterizada como primeira elaboração e remete 

para atividades que envolvam um aprofundamento sobre as circunstâncias que 

foram apresentadas na primeira etapa, sendo por meio dessas atividades que 

os estudantes têm o primeiro contato com conhecimentos científicos de um 

determinado conceito. Este contato com a palavra representativa de um 

conceito, num determinado contexto é mediado2 pelo professor em diversas 

atividades. Assim, o professor ao mediar à situação que se interpõem entre o 

sujeito e o objeto, também o faz entre o conhecimento cotidiano e o 

conhecimento científico. 

A terceira etapa é caracterizada como função da elaboração e 

compreensão conceitual, momento relacionado ao nível conceitual atribuído a 

cada ciclo de estudo e a volta do problema em foco, quando deve ocorrer a 

sistematização. Nesta etapa deve ser explorado com os estudantes, situações 

que apresentam explicações de cunho científico, trabalhadas no âmbito de 

textos científicos, fazendo com que possam identificar as palavras 

representativas no discurso da ciência, com as quais já teve contato nas etapas 

anteriores, suas fórmulas e sua significação no contexto em que são 

empregadas. 

Para Gehlen (2012), quando o aluno conhece palavras e representações 

químicas como as fórmulas químicas, novas significações são possibilitadas 

como, por exemplo, as equações e transformações químicas. Com isso, poderá 

compreender melhor os fenômenos químicos, pois ao dominar uma nova 

linguagem científica poderá ter uma compreensão conceitual acerca das 

transformações, denominado de apropriação de conhecimento químico 

ensinado na escola. 

                                                           
2Segundo a teoria Vygostskiana (RIBEIRO, 2007), a mediação é um processo de intervenção 
de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa de ser direta e passa a ser 
mediada por esse elemento. Entende-se por mediação direta a relação do sujeito com o objeto 
real concreto. A relação mediada é o conhecimento desse objeto de significação através de 
seus significantes simbólicos, os signos/palavras. 
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Na terceira etapa assim como nas etapas anteriores pode-se retomar 

questões problematizadas inicialmente, pois a etapas não são consideradas 

fixas e estáticas, essa retomada tem a finalidade de se obter uma 

compreensão e discussão maior das questões, além disso, é a partir da 

formação de um pensamento conceitual que o estudante terá condições de 

compreender novas situações para além daquelas que lhes foram 

apresentadas durante o desenvolvimento da Situação de Estudo. 

A partir dessas considerações, segue a apresentação do projeto de 

ensino sobre o tema Química e Meio ambiente, inspirado nos “moldes” de 

Situações de Estudo (SE), com o objetivo de, a partir das percepções iniciais 

dos estudantes sobre associações da química com o tema de estudo, tratar 

conceitos químicos necessários para que compreendam os fenômenos 

naturais, sociais e tecnológicos abordados em provas de química, na avaliação 

do ENEM. O tema Meio Ambiente possibilitou abordar problemas relacionados 

com a poluição das águas, bem como outros problemas ambientais, tais como 

a poluição atmosférica, o efeito estufa, a chuva ácida e o lixo, entre outros. 

A organização dos conteúdos levou em consideração a sistematização 

dos principais conceitos abordados no ENEM, bem como, procurou respeitar as 

três etapas da SE. As ações foram subdivididas em temas e os conceitos 

articulados aos temas. 

 

A seguir são apresentados os objetivos do desenvolvimento do projeto 

de ensino: 

Objetivo geral:  

 Realizar uma intervenção didática em aulas de química, pautada na 

Situação de Estudo intitulada Química e Meio Ambiente, de modo a 

tratar conceitos de química, considerando o cotidiano, conforme 

abordagens e eixos tratados nas questões do ENEM.  

 Objetivos específicos: 

 Planejar atividades para um ensino contextualizado, articulando conceitos 

de química ao tema meio ambiente, oportunizando aos alunos a 

capacidade de pensar sobre o meio ambiente do ponto de vista químico; 
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 Desenvolver atividades de ensino, considerando o uso de diferentes 

materiais e recursos didáticos, de modo incentivar a participação dos 

alunos. 

 

A seguir é apresentado um mapa conceitual que reúne a organização de 

temas e conceitos (Figura 1), articulando-os uns aos outros. Para Moreira 

(1988, p.1) “mapas conceituais ou mapa de conceitos, são apenas 

diagramas indicando relação entre conceitos” que, embora tenham uma 

organização hierárquica, na qual muitas vezes inclui setas, esses 

diagramas não devem ser confundidos com organogramas, ou diagramas 

de fluxo, pois não implicam numa sequência, direcionalidade ou 

temporalidade, mapas conceituais são diagramas de significados e de 

relações significativas. O mapa conceitual a seguir apresenta a organização 

dos temas trabalhados, bem como os conceitos a serem estudados. 

 

 

Figura 1 – Mapa Conceitual apresentando os conteúdos trabalhados a partir do tema Química 

e Meio Ambiente. 

Fonte: Produzido pela autora 

  

Ações Realizadas 

1ª AÇÃO: Conhecimento da turma e definição do eixo integrador para a 

organização das aulas de Química.  

Período: 2 períodos 
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Objetivo: Conhecer a turma, investigar a percepção dos alunos sobre o estudo 

de Química e apresentar proposta de tema organizador das aulas. 

Atividades: 

Abrir espaço para que os alunos se apresentem, informando seu 

percurso escolar, suas intenções quanto aos estudos e suas expectativas em 

relação ao ensino de Química. 

Após, solicitar aos alunos que respondam as seguintes questões: 

- O que é Química para você? 

- O que a Química estuda? 

- Você consegue ver a presença da Química na sua vida? Em qual(is) 

situação(ões)? 

 Após a entrega das respostas dos alunos por escrito, abre-se espaço 

para a socialização no grupo.  

 Ao final da aula, exibir o vídeo “A história das Coisas”, o qual trata sobre 

a produção, comercialização e descarte dos materiais, visando relacionar a 

química com os materiais e suas propriedades. 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=MWUHurprTVA. 

 

******************************************************************************************* 

2ª AÇÃO Estudo dos efeitos da poluição da água, fatores climáticos e 

escassez da água. 

Período: 2 períodos  

Objetivos: Discutir com os alunos os principais motivos da escassez de água, 

caracterizar a substância água, estudar o ciclo da água e suas mudanças de 

estados físicos. 

Atividades: 

 Entrega aos alunos do texto “A água no mundo e sua escassez no 

Brasil” (Quadro 1), para leitura em aula. 

 

Quadro 1- Texto sobre Escassez da água 

A água no Mundo e sua escassez no Brasil 

A atual situação de grave escassez de água potável, afetando boa parte do Sudeste 
brasileiro onde se situam as grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
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Horizonte, nos obriga, como nunca antes, a repensar a questão da água e a desenvolver 
uma cultura do cuidado, subsidiado por seus famosos erres (r): reduzir, reusar, reciclar, 
respeitar e reflorestar. 
Consideremos rapidamente os dados básicos sobre a água no planeta Terra: ela já existe há 
500 milhões de anos; 97,5% das águas dos mares e dos oceanos são salgadas. Somente 
2,5% são doces. Mais de 2/3 dessas águas doces encontram-se nas calotas polares e 
geleiras e no cume das montanhas (68,9%); quase todo o restante (29,9%) são águas 
subterrâneas. Sobram 0,9% nos pântanos e apenas 0,3% nos rios e lagos. Destes 0,3%, 
70% se destinam à irrigação na agricultura, 20% à indústria e restam apenas 10% destes 
0,3% para uso humano e dessedentação dos animais. 
Existe no planeta cerca de um bilhão e 360 milhões de km cúbicos de água. Se 
distribuíssemos toda a água dos oceanos, lagos, rios, aquíferos e calotas polares 
equitativamente sobre a superfície terrestre, a Terra ficaria mergulhada debaixo da água a 
três km de profundidade. A renovação das águas é da ordem de 43 mil km cúbicos por ano, 
enquanto o consumo total é estimado em 6 mil km cúbicos por ano. Portanto, não há falta de 
água. 
O problema é que se encontra desigualmente distribuída: 60% em apenas 9 países, 
enquanto 80 outros enfrentam escassez. Pouco menos de um bilhão de pessoas consome 
86% da água existente, enquanto para 1,4 bilhões é insuficiente (em 2020 serão três bilhões) 
e para dois bilhões ela não é tratada, o que gera 85% das doenças segundo OMS. Presume-
se que em 2032 cerca de 5 bilhões de pessoas serão afetadas pela escassez de água. 
O Brasil é a potência natural das águas, com 12% de toda água doce do planeta perfaz 5,4 
trilhões de metros cúbicos. Mas é desigualmente distribuída: 72% na região amazônica, 16% 
no Centro-Oeste, 8% no Sul e no Sudeste e 4% no Nordeste. Apesar da abundância, não 
sabemos usar a água, pois 37% da água tratada é desperdiçada, o que daria para abastecer 
toda a França, a Bélgica, a Suíça e norte da Itália. É urgente, portanto, um novo padrão 
cultural em relação ao uso desse bem.  
O grande debate hoje se trava nestes termos: A água é fonte de vida ou fonte de lucro? A 
água é um bem natural, vital, comum e insubstituível ou um bem econômico a ser tratado 
como recurso hídrico e posto à venda no mercado? 
Ambas as dimensões não se excluem, mas devem ser diretamente relacionadas. 
Fundamentalmente a água pertence ao direito à vida, como insiste o grande especialista em 
águas Ricardo Petrella (O Manifesto da Água,Vozes 2002). Nesse sentido, a água para 
beber, para uso na alimentação e para higiene pessoal e dessedentação dos animais deveria 
ser gratuita. 
Como, porém, ela é escassa e demanda uma complexa estrutura de captação, conservação, 
tratamento e distribuição, implica uma inegável dimensão econômica. Esta, entretanto, não 
deve prevalecer sobre a outra; ao contrário, deve torná-la acessível a todos e os ganhos 
devem respeitar a natureza comum, vital e insubstituível da água. 

Fonte: BOFF, Leonardo. Disponível em https://leonardoboff.wordpress.com/2015/02/02/a-agua-
no-mundo-e-sua-escassez-no-brasil/.(Adaptado). 
 

Após leitura, investigar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o 

que é abordado e propor um debate envolvendo a seguinte questão: quais as 

principais causas da escassez da água no Brasil?  

Para suscitar o debate, lançar questões que tratam sobre características 

da água e suas mudanças de estado físico, sobre a poluição das águas, e 

sobre as condições para o uso da água, explicando seus respectivos conceitos, 

tais como ciclo da água, estados físicos e poluição das águas. 

 

******************************************************************************************* 
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3ª AÇÃO: Estudo do processo de tratamento de água para obtenção de 

água potável 

Período: 4 períodos  

Objetivo: Conhecer processos de separação de misturas no tratamento da 

água. 

Atividades: 

 Iniciar a aula apresentando aos alunos a questão de número 81 da 

prova do ENEM de 2013 (Quadro 2). 

Quadro 2 - Questão 81  

Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio que, em 

meio alcalino, forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no 

meio se aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de 

alumínio com as impurezas aderidas é a: 

a) floculação 

b) levigação 

c) ventilação 

d) peneiração 

e) centrifugação 
Fonte: ENEM, 2013. 

Para a resolução da questão, exibir o vídeo “Como se faz o tratamento 

da água” (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=V80Xees1F9U. O 

vídeo apresenta uma breve explicação sobre os processos de tratamento da 

água, tendo como exemplo uma das estações de tratamento da cidade de São 

Paulo. 

Em seguida, explicar o conceito de floculação e os demais processos 

físicos de separação de substâncias em sistemas materiais. Os alunos 

respondem à questão do ENEM, sendo o resultado comentado no grande 

grupo. 

Na sequência, distribuir contas de água para os alunos, contendo 

informações sobre a composição da água potável, solicitando que observem as 

concentrações de cada substância informadas na conta e anotem dúvidas 

sobre esses componentes. 

 Cloro: concentração necessária de cloro e reação ocorrida com cloro gasoso e 

com o hipoclorito de sódio (quantidades necessárias para a descontaminação 

da água). 

 Concentrações de flúor necessárias para a prevenção de cáries. 
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 Existência de sais minerais na água: relacionar os sais minerais encontrados 

na água com os elementos na tabela periódica, levantando informações sobre 

características das espécies químicas dissolvidas na água, tais como 

substâncias e íons. 

 

******************************************************************************************* 

4ª AÇÃO: Estudo sobre o ar atmosférico, sua constituição e 

caracterização. 

Período: 4 períodos 

Objetivo: Compreender a constituição e composição do ar atmosférico, e 

analisar os efeitos da poluição atmosférica na composição do ar. 

Atividades:  

Primeiramente questionar os alunos sobre qual seria a constituição do ar 

atmosférico. Os alunos devem escrever e entregar as respostas para, na 

sequência, abrir para discussão com a turma. 

Após, em aula expositiva-dialogada, apresentar conceitos e explicar 

sobre a constituição do ar, sua caracterização e concentração das substâncias 

que o compõe. Na sequência, retomar conceitos, representações e exemplos 

de substâncias puras, simples e compostas, e de misturas, relacionando-as 

com os gases da atmosfera.  

A seguir, com auxílio do quadro 3, solicitar aos alunos que caracterizem 

os gases do ar atmosférico. 

Quadro 3 - Gases da atmosfera e suas características e representação. 

Nome Característica Representação 

Nitrogênio 
gás nas condições ambiente, pouca atividade 
química, 78% das partículas do ar, ponto de 

ebulição -195ºC. 
N2(g) 

Oxigênio 
gás nas condições ambiente, mantém a vida e as 

combustões, é cerca de 21% do ar, ponto de 
ebulição -183ºC. 

O2(g) 

Argônio 
gás nas condições ambiente, gás inerte, 0,9% 

das partículas do ar, ponto de ebulição  -185ºC. 
Ar(g) 

Gás carbônico ou 
dióxido de carbono 

gás nas condições ambiente, extingue a chama 
(extintor  ou dióxido de incêndios), gás de 

refrigerante, ponto de ebulição normal,  menos 
que 0,1% das partículas do ar, etc. 

CO2 

Água ou óxido de 
Hidrogênio 

na forma de vapor (fase gasosa) no ar, muda 
facilmente de fase ou estado físico com mudança 

nas condições de temperatura e/ou pressão, 
H2O(v) 
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quantidade variável na atmosfera, ponto de fusão  
0ºC, ponto de ebulição  100ºC, etc. 

Ozônio 

gás nas condições ambiente, encontra-se 
naturalmente na atmosfera superior e age como 
filtro de raios ultravioleta, bactericida, muito ativo 

quimicamente, etc. 

O3(g) 

Metano 
conhecido como principal componente do gás 

natural, constantemente produzido na natureza 
pela atividade biológica fermentativa, etc. 

CH4(g) 

Fonte: MALDANER, 2005; p. 36. Adaptado. 
 

******************************************************************************************* 

5ª AÇÃO: Estudo da chuva ácida e seus efeitos na natureza 

Período: 4 períodos 

Objetivo: Caracterizar chuva ácida, conceituar funções químicas ácidos, bases 

e sais e discutir os efeitos da chuva ácida no ambiente. 

Atividades:  

Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre a chuva 

ácida. Na sequência, exibição do vídeo intitulado Chuva ácida (disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=eE4pDJqo6w0), com explicações sobre a 

formação da chuva ácida e seus efeitos para a agricultura, os monumentos e 

as lagoas e rios. Antes da exibição do vídeo, solicitar aos alunos fazerem 

anotações sobre as substâncias que seriam citadas no vídeo. Após, os alunos 

socializaram o registro das substâncias preenchendo uma síntese no quadro 

verde.  

A partir disso, representar os principais gases (óxidos) e substâncias 

químicas que dão origem à chuva ácida e as reações químicas para a sua 

formação. No estudo de ácidos e bases, solicita aos alunos citarem exemplos 

de substâncias ácidas e básicas do seu dia a dia.  

Apresentar, com slides, a escala de pH para que relacionem o valor do 

pH para substâncias do dia a dia. 

Por último, solicitar aos alunos que resolvam a questão do ENEM n. 26, 

de 2009 (quadro 4).  

 

Quadro 4 – Questão 26, ENEM 2009 

O processo de industrialização tem gerado s rios problemas de ordem ambiental, econ mica 

e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos, usualmente presentes em 

maior proporção na água da chuva, são H2CO3, formado pela reação do CO2 atmosf rico 

com a água, HNO3, HNO2, H2SO4 e H2SO3. Os quatro  ltimos formados principalmente a 
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partir da reação da água com os óxidos de nitrog nio e de enxofre que, po sua vez, são 

gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação de chuva, mais ou menos ácida, 

depende não só da concentração do ácido formado, como tamb m do tipo de ácido. Essa 

pode ser uma informação  til na elaboração de estrat gias para minimizar esse problema 

ambiental. Se consideradas concentraç es id nticas, quais dos ácidos citados no texto 

conferem maior acidez às águas das chuvas? 

a) HNO3 e HNO2. 

b) H2SO4 e H2SO3. 

c) H2SO3 e HNO2. 

d) H2SO4 e HNO3. 

e) H2CO3 e H2SO3. 

Fonte: Caderno, ENEM 2009. 

******************************************************************************************* 

6ª AÇÃO: Estudo do processo de combustão dos compostos orgânicos. 

Período: 8 períodos  

Objetivo: Estudar as fontes e a composição química dos principais poluentes 

da atmosfera. 

Atividades:  

Para o levantamento dos conhecimentos dos alunos sobre combustão e 

produção de energia, questionar sobre o que seria necessário para ocorrer 

combustão, e quais seriam os produtos gerados.  

A seguir, realizar um experimento demonstrativo sobre a combustão do 

etanol, e representar sua reação de combustão (Quadro 5). Após, é aberto 

espaço para perguntas e dúvidas dos alunos. 

Na sequência, explicar o conceito de miscibilidade e propor a realização 

de um segundo experimento para a determinação da quantidade de álcool na 

gasolina (Quadro 6). 

 

Quadro 5 – Experimento combustão do álcool 

Combustão do etanol 

Materiais:  

 Álcool etílico 

 Recipiente de metal 

 Isqueiro 
Procedimento: 

Colocar uma pequena quantidade de álcool no recipiente de metal e colocar fogo com 

o isqueiro.  

Resultados e Discussões: 

 O álcool queima rapidamente sem deixar resíduos, liberando energia em forma de 

calor. A reação de combustão completa do etanol se dá por  
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CH3CH2OH + 3 O2          2 CO2 + 3 H2O. 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

Quadro 6– Descobrindo a porcentagem do álcool na gasolina 

Apêndice 5: Descobrindo a porcentagem de álcool na gasolina. 

Materiais: 

 Proveta 100 ml com tampa,  

 Um bastão de vidro,  

 Balão volumétrico de fundo chato,  

 Amostra de 50 ml de gasolina comum. 

 50 mL de cloreto de sódio com concentração 10% (100g de sal para cada 1L 

de água). 

Procedimento: 

Colocar a amostra de 50 mL de gasolina na proveta e em seguida adicionar 50 mL da 

solução de cloreto de sódio. Tampar a proveta e agitar a mesma, deixar em repouso e 

observar o aumento de solução em água e calcular a porcentagem de álcool na gasolina. 

 

Resultados e Discussões:  

 A água irá retirar o álcool que estava misturado na gasolina. Isso acontece porque o 

etanol possui uma parte polar e outra apolar, sendo que sua parte apolar é atraída pelas 

moléculas da gasolina que também são apolares pela força de dipolo induzido. Mas, a sua 

parte polar, caracterizada pela presença do grupo OH é atraída pelas moléculas de água, que 

também são polares, realizando ligações de hidrogênio que são bem mais fortes que as 

ligações do tipo dipolo induzido. Como a água é mais densa, ela ficará na parte inferior e a 

gasolina na parte superior. A adição de NaCl em água, visou aumentar ainda mais a 

polaridade da água, porque ela já é polar e quando contêm Cloreto de Sódio, que se dissocia 

em íons Na+ e Cl-, a polaridade aumenta ainda mais. Por este motivo o álcool que estava 

dissolvido na gasolina sai da mistura gasolina + álcool e passa a ficar dissolvido na solução de 

NaCl, formando uma mistura água + NaCl + etanol. 

Para saber a quantidade de etanol que tinha na gasolina estava dentro dos 

parâmetros estabelecidos por lei, basta ver quanto de álcool foi retirado dela. Por exemplo, 

digamos que depois que as camadas se separaram, o volume da fase aquosa passou de 50 

mL para 60 mL e a da gasolina ficou 40 mL. Então teremos que 10 mL de álcool foram 

extraídos da gasolina. 

Fonte: Produzido pela autora 

Após a realização dos experimentos, explicar o conceito de 

hidrocarbonetos, relacionando com os principais derivados do petróleo 

subsequentemente, conceituar outras funções orgânicas. 
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Por último, foi solicitado aos alunos à resolução da questão 64, do 

ENEM 2012 (Quadro 7). 

Quadro 7 – Questão 64, ENEM 2012. 

Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, N2O e CH4, é um dos fatores 

responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas 

que podem contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, 

dependendo do manejo da matéria orgânica o solo. 

De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito 

estufa? 

a) Evitando a rotação de culturas 

b) Liberando CO2 presente no solo 

c) Aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo 

d) Queimando matéria orgânica no solo 

e) Atenuando a concentração de resíduos vegetais do solo 

Fonte: caderno, ENEM 2012. 

 

******************************************************************************************* 

7ª AÇÃO: Efeito Estufa e Aquecimento Global 

Período: 6 períodos 

Objetivo: Reconhecer os gases poluentes e seus efeitos para a formação do 

efeito estufa e buraco na camada de ozônio. 

Atividades: 

  Solicitar aos alunos que expliquem o que entendem por efeito estufa e 

como pensam que esse fenômeno ocorre, anotando no quadro os comentários 

dos alunos. Após, exibir o vídeo Problemas Ambientais na atmosfera 

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

explicações sobre o efeito estufa e sobre buraco na camada de ozônio.  

Na sequência, apresentar uma síntese sobre o efeito estufa, 

caracterizando os principais gases causadores desse efeito. 

A seguir, entregar o texto para leitura (Quadro 8), sobre a formação do 

buraco da camada de Ozônio e os gases associados a esse efeito (os CFC - 

cloro, flúor, carbono). 

Quadro 8 - Buraco na Camada de Ozônio. 

 
O buraco na camada de ozônio 

Em 1983, pesquisadores fizeram uma descoberta que gerou muita preocupação: havia um 
buraco na camada de ozônio na área da estratosfera sobre o território da Antártica. Este 
buraco era de grandes proporções, pois tinha cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados. 
Na década de 1980 outros buracos de menor proporção foram encontrados em vários pontos 
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da estratosfera. Com o passar do tempo, estes buracos foram crescendo (principalmente o 
que fica sobre a Antártica), sendo que em setembro de 1992 chegou a totalizar 24,9 milhões 
de quilômetros quadrados.  
A principal causa é a reação química dos CFCs (clorofluorcarbonos) com o ozônio. Os CFCs 
em aerossóis, ar-condicionado, gás de geladeira, espumas plásticas e solventes entram em 
processo de decomposição na estratosfera, através da atuação dos raios ultravioletas, 
quebrando as ligações do ozônio e destruindo suas moléculas. 
A existência de buracos na camada de ozônio é preocupante, pois a radiação não absorvida 
por essa camada chega ao solo, podendo provocar câncer de pele nas pessoas, pois os 
raios ultravioletas alteram o DNA das células. 
O buraco na camada de ozônio também tem uma leve relação com o aumento do 
aquecimento global. Na década de 1990, alarmados com a gravidade do problema ambiental 
que estava aumentando a cada dia, órgãos internacionais, governos e instituições ligadas ao 
meio ambiente buscaram tomar medidas práticas para evitar o aumento do buraco na 
camada de ozônio, os CFCs foram proibidos em diversos países e seu uso descontinuado 
aos poucos em outros. Com isso, houve uma queda no crescimento desses buracos, cujo 
tamanho, em setembro de 2011, era de 26 milhões de quilômetros quadrados, sendo ainda 
um problema, porém, o ritmo de crescimento diminuiu muito. 
O consumo de substâncias que provocam a destruição na camada de ozônio também 
diminuiu consideravelmente no mundo todo. Em 1992 era de cerca de 690 mil toneladas, 
passando para cerca de 45 mil toneladas em 2011. Com a intensificação da fiscalização e 
conscientização dos consumidores, espera-se que este número caia ainda mais. De acordo 
com cientistas, a camada de ozônio deve se normalizar por volta de 2050, caso a redução no 
uso dos CFCs continue no mesmo nível. 

Fonte: Disponível em http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/buraco_camada_ozonio.htm, 
(acessado em julho de 2015.) 

Após a leitura, abrir espaço para perguntas e comentários no grande 

grupo. 

Ao final da aula, os alunos devem resolver a questão 85 do ENEM 2012 

(Quadro 9) e justificar suas respostas.  

 

Quadro 9 – Questão 85, ENEM 2012. 

A liberação dos gases clorofluorcarbono (CFCs) na atmosfera pode provocar depleção do 
Ozônio (O3) na atmosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da 
radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Quimicamente a 
destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é decorrência da: 
a) Clivagem da molécula do Ozônio pelos CFCs para produzir espécie radicalares. 
b) Produção de oxigênio molecular a partir do ozônio, catalisada por átomos de cloro. 
c) Oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para produzir átomos de cloro. 
d) Reação direta entre os CFCs e o ozônio para produzir oxigênio molecular e monóxido de 
carbono. 
e) Reação de substituição de um dos átomos de oxigênio na molécula de ozônio por átomos 
de cloro. 

Fonte: Caderno, ENEM 2012. Adaptado pela autora. 

 

******************************************************************************************* 

8ª AÇÃO: Polímeros: composição química e poluição ambiental. 

Data: 2 períodos 
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Objetivo: Caracterizar a composição química de diferentes tipos de polímeros, 

classificá-los em função do seu descarte, e compreender como ocorrem os 

processos de reciclagem dos mesmos. 

Atividades:  

Solicitar aos alunos para trazer para a aula diferentes tipos de polímeros 

para, em grupo, identificarem-nos, com auxílio do Quadro 10.  

Quadro 10 - Principais polímeros seus monômeros e suas aplicações 

Polímero Monômero(s) Aplicação 

Polietileno Etileno 
Baldes, sacos de lixo, 

embalagens 

Polipropileno Propileno 
Cadeiras, poltronas, pára-
choques de automóveis 

PVC Cloreto de vinila 
Tubos para encanamentos 

hidráulicos 

Isopor Estireno Isolante térmico 

Orlon Acrilnitrilo 
Lã sintética, agasalhos, 

cobertores, tapetes. 

Plexiglas “vidro plástico” 
acrílicos 

Metilacrilato de metila 
Plástico transparente muito 

resistente usado em portas e 
janelas, lentes de óculos. 

Teflon Tetrafluoretileno 
Revestimento interno de 

panelas 

Borracha natural Isopreno 
Pneus, câmeras de ar, 

objetos de borracha em geral. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Após, propor métodos para a reciclagem dos materiais, sendo 

registradas as sugestões, no quadro verde. E apresentar uma síntese sobre 

reações de polimerização. 

Ao final, solicitar aos alunos resolverem, a questão 54 da prova do 

ENEM de 2013 (Quadro 11). 

Quadro 11 - Questão 54, ENEM, 2013. 

O uso de embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em todo o mundo, juntamente 

com o problema ambiental gerado por seu descarte inapropriado. O politereftalato de etileno 

(PET), cuja estrutura é mostrada, tem sido muito utilizado na indústria de refrigerantes e pode 

ser reciclado e reutilizado. Uma das opções possíveis envolve a produção de matérias-

primas, como o etilenoglicol (1,2-etanodiol), a partir de objetos compostos de PET pós-

consumo.  

 

Com base nas informações do texto, uma alternativa para a obtenção de etilenoglicol a partir 
do PET é a: 
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a) solubilização dos objetos. 
b) combustão dos objetos. 
c) trituração dos objetos. 
d) hidrólise dos objetos. 
e) fusão 

Fonte: caderno, ENEM 2013. 

 

******************************************************************************************* 

9ª AÇÃO: Resolução das questões do ENEM 

Data: 4 períodos 

Objetivo: Resolver questões de anos anteriores do ENEM, a título de revisão 

de conteúdos e de preparação para o Exame. 

Atividades:  

Os alunos devem resolver, com o auxílio da professora questões do 

ENEM dos últimos anos. 

 

 

 

2.2 PROPOSTA DE ENSINO: A QUÍMICA DO COTIDIANO 

O segundo Projeto de Ensino, como já dito, foi desenvolvido com a turma 

de Extensivo, e procurou tratar os conteúdos de Química de forma 

contextualizada, considerando explicações da Ciência para a compreensão dos 

fenômenos e de suas representações 

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(2000, p.78), 

Contextualizar o conteúdo que se quer aprendido significa, em 
primeiro lugar, assumir que todo conhecimento envolve uma relação 
entre sujeito e objeto. Na escola fundamental ou média, o 
conhecimento é quase sempre reproduzido das situações originais 
nas quais acontece sua produção. Por esta razão, quase sempre o 
conhecimento escolar se vale de uma transposição didática, na qual a 
linguagem joga papel decisivo [...]. A contextualização evoca por isso, 
áreas, âmbitos ou dimensões presentes na vida pessoal, social e 
cultural, e mobiliza competências cognitivas já adquiridas.  

Nesta perspectiva, se faz importante a realização de metodologias de 

ensino inovadoras, que atendam aos pressupostos dos documentos legais, de 

modo a fazer com que os conteúdos ensinados façam sentido para os alunos, 

realizando a interlocução dos diferentes saberes, especialmente em se 
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tratando de um curso de Educação Popular, como é o caso do espaço no qual 

esta pesquisa foi realizada. Também as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (DCNEB) reconhecem e reforçam a importância em realizar 

um ensino escolar contextualizado e interdisciplinar: “A interdisciplinaridade e a 

contextualização devem assegurar a transversalidade do conhecimento de 

diferentes componentes curriculares, propiciando a interlocução entre os 

saberes e os diferentes campos do conhecimento” (BRASIL, 2013, p.201). 

Ao propor atividades de ensino de química em um curso preparatório 

para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), é preciso pensar em um 

ensino contextualizado que atenda também os objetivos deste tipo de curso, 

que é valorizar os saberes prévios dos alunos e a realidade cultural na qual 

estão inseridos. Como já dito, no documento que regulamenta o ENEM 

(BRASIL, 2009), as questões devem considerar três eixos estruturadores: 

contextualização, situações problema e interdisciplinaridade. No que se refere 

à contextualização, o documento afirma que “o ENEM tem como pressuposto 

que os conteúdos aprendidos devem estar a serviço da inteligência e do 

resgate dos sentidos e significados humanos presentes nos conteúdos 

escolares” (BRASIL, 2009, p.67). 

Neste sentido, percebe-se a importância de considerar a 

contextualização dos conteúdos ao planejar as atividades para a sala de aula, 

especialmente em um curso preparatório para o ENEM. Esse entendimento é 

reforçado no documento preliminar para a implantação de uma Base Nacional 

Curricular Comum para a Educação Básica brasileira (BNCC) (BRASIL, 2016), 

ao ressaltar a importância da realização de um ensino contextualizado, 

referindo que, 

O ensino de Ciências, como parte de um processo contínuo de 
contextualização histórica, social e cultural, dá sentido aos 
conhecimentos para que os/as estudantes compreendam, expliquem 
e intervenham no mundo em que vivem, estabelecendo relações 
entre os conhecimentos científicos e a sociedade, reconhecendo 
fatores que podem influenciar as transformações de uma dada 
realidade. (BRASIL, 2016, p.156). 

Ainda, no que diz respeito à BNCC, o documento aponta a 

contextualização na área de Ciências da Natureza em três dimensões: social, 

cultural e histórica. Nessas, são tratadas relações entre conhecimentos, 

contextos de vivência e desenvolvimento histórico da ciência e da tecnologia, 
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possibilitando a compreensão da ciência como um empreendimento humano, 

social e em processos históricos (BRASIL, 2016). Desta forma, a 

contextualização dos conhecimentos das Ciências da Natureza supera a 

exemplificação de conceitos com fatos ou situações cotidianas, demandando 

uma compreensão da realidade social e a possibilidade de ações sobre tal 

realidade, o que se aproxima dos aspectos considerados em um curso de 

Educação Popular.  

Para planejar as atividades envolvendo os conteúdos de química, 

seguiu-se pressupostos considerados por Mortimer, Machado e Romanelli 

(1999) para organizar as ações, propondo a inter-relação entre objeto e focos 

de interesse da química, conforme Figura 2. 

 
 
Figura 2: Triângulo Focos de Interesse da Química 
Fonte: Mortimer, Machado e Romanelli (1999). 

 

De acordo com o autor, para haver o conhecimento das substâncias e 

dos materiais é necessário conhecer suas propriedades, sendo que para 

explicar as propriedades e comportamento dos materiais é preciso ter 

conhecimentos químicos relacionados à constituição da matéria e das 

substâncias, constituindo um ciclo no qual um está associado ao outro. 

Segundo Machado e Mortimer (2007, p.63), “Estabelecer inter-relações entre 

esses três aspectos parece-nos fundamental para que se possa compreender 

vários tópicos do conte do químico”, uma vez que tais conhecimentos 

“oferecem subsídios para a compreensão, o planejamento e a execução das 

transformaç es dos materiais”. 
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 No que diz respeito às formas de abordar os conceitos químicos, os 

autores consideram três aspectos: o fenomenológico, teórico e 

representacional (MACHADO E MORTIMER, 2007). 

 O aspecto fenomenológico, seria referente ao concreto e visível como, 

por exemplo, as mudanças de estado físico ou as interações entre a radiação e 

a matéria, entre outros. Esses fenômenos podem estar materializados nas 

atividades sociais, ou seja, são as relações sociais que os alunos estabelecem 

por meio da ciência e que dão significado à Química como um todo, pois a 

mesma está na sociedade, no meio ambiente e no dia a dia das pessoas. Para 

Machado e Mortimer (2007, p 29), “a abordagem do ponto de vista 

fenomenológico também pode contribuir para promover habilidades 

específicas, tais como controlar variáveis, medir e analisar resultados (...)”. 

 No que diz respeito ao aspecto teórico, os autores dizem que este se 

relaciona a informações de natureza atômico-molecular, envolvendo, 

explicações baseadas em modelos abstratos e que incluem entidades não 

diretamente observáveis como: átomos, moléculas, íons, elétrons, etc. Já, os 

conteúdos químicos de natureza simbólica, tais como linguagem química, 

fórmulas, equações químicas, representações dos modelos, gráficos e 

equações matemáticas estariam no aspecto representacional. 

 Ainda, sobre o aspecto representacional, Machado e Mortimer dizem 

que “A maioria dos currículos tradicionais e dos livros didáticos enfatiza 

sobremaneira o aspecto representacional, em detrimento de outros” (2007, 

p.30). Em função disso, enfatizam ser necessário a utilização dos três aspectos 

para haver um processo de compreensão do conteúdo, pois, segundo eles, 

para que a interpretação do fenômeno ou do resultado experimental tenha 

sentido para o aluno, é necessário percorrer ativamente o caminho de ida e 

volta entre esses três aspectos, de modo a manter sempre a tensão entre 

teoria e experimento. A Figura 3 representa a organização desses três 

aspectos de conhecimento químico. 
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Figura 3: Aspectos de organização do conhecimento químico. 
Fonte: Mortimer, Machado e Romanelli (1999). 

Além dos princípios apontados por Machado e Mortimer (2007), também 

foram considerados o modelo proposto por Johnstone (1982, apud Wartha, 

2011), em uma concepção de tratamento de conteúdos químicos, que 

provavelmente inspirou a criação do modelo postulado por Machado e Mortimer 

(2007), sendo esses indicativos adequados e utilizados para o planejamento de 

ensino desenvolvido com os alunos, especialmente, os do curso Extensivo. 

 A seguir são apresentados os objetivos da proposta de ensino e as 

ações previstas. 

Objetivo Geral: 

 Realizar uma intervenção didática em aulas de química, pautada em 

atividades contextualizadas para o ensino de Química, visando à 

abordagem dos conteúdos em três níveis: fenomenológico, teórico e 

representacional. 

Objetivos Específicos: 

 Realizar levantamento dos conteúdos abordados nas questões do 

ENEM; 

 Selecionar os conteúdos para o ensino, a partir de análise das provas do 

ENEM; 

 Planejar e desenvolver atividades para o curso,  

 Propor atividades com uso de vídeos e textos; 

 Planejar e desenvolver atividades experimentais; 
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 Acompanhar as atividades em aula, observando a motivação e 

participação dos alunos com a realização das atividades; 

 Tratar conceitos químicos, a partir de situações problema; 

 

A seguir é apresentado um mapa conceitual que reúne conceitos e 

conteúdos tratados nas aulas (Figura 4). Além deste mapa geral, elaborou-se 

fluxogramas de conteúdos abordados em cinco eixos.  

 

 

Figura 4: Organização dos Conteúdos a serem abordados. 
Fonte: autora 

 

 

Estudo do Primeiro eixo de conteúdos 
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Figura 5: Fluxograma de conteúdos – eixo 1.  

Fonte: autora 

 

1ª AÇÃO: Conhecendo os conhecimentos prévios dos alunos. 

Conteúdos envolvidos: Misturas, eletrólise e funções orgânicas. 

Duração: 2 períodos 

Objetivo: Averiguar os conhecimentos prévios dos alunos sobre a química do 

seu cotidiano. 

Atividades:  

Propor a apresentação de todos para, em seguida, solicitar aos alunos 

que respondam um questionário envolvendo as seguintes situações: 

- Considere os seguintes fenômenos: água fervendo, leite azedo, cheiro de 

gasolina, papel queimado. Você considera que nessas situações ocorreu 

transformação? Como você explicaria quimicamente esses fenômenos? 

- O álcool é uma substância conhecida em nosso dia a dia, podemos encontrá-

lo nos postos de combustíveis, nas bebidas alcoólicas e nos supermercados, 

entre outros. Em cada produto há substâncias diferentes ou seria o mesmo 

álcool? Justifique sua resposta. 

- Você sabia que uma maneira de produzir gás oxigênio e gás hidrogênio é a 

partir da água. Explique o processo que permite obter esses gases a partir da 

/água. 

Após, os alunos socializam suas respostas com o auxílio da professora 

que, por sua vez, registra no quadro as respostas. Na sequência, utiliza 
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conceitos de química para explicar o que acontece quimicamente com relação 

às questões apresentadas. 

 

******************************************************************************************* 

2ª AÇÃO: Estudando a química dos fogos de artifício. 

Conteúdos Envolvidos: Tabela periódica, substâncias químicas, estrutura 

atômica. 

Duração: 6 períodos  

Objetivo: Partir do funcionamento de fogos de artifícios para abordar os 

conceitos de átomo, elemento químico e tabela periódica. 

Atividades:  

Apresentar a seguinte questão: “os espetáculos com fogos de artifícios 

encantam a todos, especialmente por apresentarem cores diferentes. Por que a 

queima de fogos resulta em luzes com cores diferentes?”. Após, abre-se 

espaço para que os alunos comentem/respondam no grande grupo. 

Na sequ ncia, os alunos assistem ao vídeo “A química dos fogos de 

artifícios”, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=O6PmgMcVHyg. 

Após, demonstrar um experimento denominado teste da chama (Quadro 

12), no qual simula a queima de fogos de artifício pela queima de diferentes 

substâncias na chama, solicitando aos alunos que anotem suas observações. 

A partir dos resultados do experimento, explicar, com o auxílio da tabela 

periódica, a mudança de cor da chama, em função dos diferentes elementos 

presentes na composição dos materiais presentes no artefato de teste, 

justificando o aparecimento de cores diferentes na chama, em função dos 

níveis de energia dos elétrons. Por último, explicar a classificação da tabela 

periódica e caracteriza os grupos e famílias, associando-os aos elementos e 

suas características. 

Quadro 12 – Experimento teste da chama 

Teste da Chama.  
Materiais: 

 Latas de refrigerantes limpas e secas, das quais foram removidos o anel e a lingueta 

de abertura. 

 Álcoois etanol, isopropílico e metanol.  

  Tesoura grande (para corte das latas)  
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 Seringa de capacidade 5 mL  

 Alicate e pregos 

 Areia seca e uma rolha, para auxiliar na perfuração das latas  

 Fósforos longos  

 Soluções de sais metálicos (lítio, sódio, potássio, cálcio, estrôncio, bário e cobre). 

Procedimentos: 

 Foram utilizadas latas preparadas de duas formas diferentes: Latas recortadas - corte 

uma lata de refrigerante para que fique com altura máxima de 3 centímetros. Tome 

especial cuidado com as bordas do alumínio, que são bastante cortantes. Assim, dobre 

para dentro cerca de 3 mm da parede das mesmas, para evitar bordas cortantes. Latas 

perfuradas - para evitar que a lata se amasse com a perfuração, preencha-a com areia até 

a boca e tampe com uma rolha. Com o auxilio do prego, faça diversos furos na parede 

lateral da lata, guardando altura mínima de 2 cm da base. Um artefato de madeira com 

alguns pregos atravessados pode facilitar o trabalho.  

A queima começa a acontecer no interior da lata, possivelmente sobre o álcool. Com o 

aumento da temperatura do recipiente e, consequentemente, do líquido, acontece 

aumento da pressão de vapor deste, provocando expansão da chama, até que ela 

abandona a lata, saindo pela abertura superior. Com isso, o ar é injetado para dentro da 

lata pelas perfurações laterais, ocorrendo pré-mistura na base da chama. Adicione 3 mL 

de etanol em cada uma delas, usando a pipeta (ou seringa).  

Resultados e Discussões: 

A cor observada em cada chama é característica do elemento presente na substância 

aquecida. Por exemplo, ao se colocar o cloreto de sódio, sal de cozinha, na chama, a luz 

emitida é de um amarelo bem intenso, quando colocamos o sulfato de cobre, a luz emitida é 

de cor verde e o cloreto de cálcio emite uma luz vermelha. 

Isso acontece porque cada elemento é formado por um átomo diferente, pois as suas 

camadas eletrônicas possuem valores de energia bem definidos, segundo o modelo atômico 

estabelecido por Böhr. Quanto mais distante do núcleo, maior é a energia do nível eletrônico. 

Quando aquecemos o sal, ocorre o seguinte: o elétron absorve energia e salta para um nível 

mais externo, de maior energia. Dizemos que o elétron realizou um salto quântico e que está 

em um estado excitado. Porém, esse estado é instável e logo ele retorna para a sua órbita 

anterior, mas quando o elétron salta de um nível até outro que seja mais próximo do núcleo, 

ele libera energia. Essa liberação ocorre na forma de luz visível. 

As cores são ondas eletromagnéticas, cada uma com um comprimento de onda 

diferente e que ficam na região do visível. Isso é demonstrado também quando o gás de 

algum elemento químico passa por um prisma e gera um espectro descontínuo, com raias ou 

bandas luminosas coloridas. Cada elemento apresenta um espectro diferente e constante. 

Como os átomos de cada elemento possuem órbitas com níveis de energia diferentes, a luz 

liberada em cada caso será em um comprimento de onda também diferente, o que 
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corresponde a cada cor. 

Fonte: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc23/a11.pdf 

 

******************************************************************************************* 

3ª AÇÃO: Modelos de ligações químicas a partir da condutividade elétrica 

de substâncias. 

Conteúdos envolvidos: Propriedades físicas de substâncias químicas e 

ligações químicas 

Duração: 6 períodos 

Objetivo: Explicar os modelos de ligações químicas a partir de uma atividade 

experimental. 

Atividades:  

Expor a seguinte questão: Se um amigo seu estivesse levando um 

choque o que você faria para tentar salvá-lo?  

Após discussão e comentários sobre as respostas dos alunos, realizar 

um experimento demonstrativo sobre condutividade elétrica de diferentes 

materiais (Quadro 13), explicando o princípio da condução de corrente elétrica, 

e solicitar que os alunos anotem suas observações.  

Sobre o experimento os alunos devem observar: a) as substâncias que 

são condutoras de corrente elétrica e justificar sua resposta; b) mudança de 

luminosidade ao testar a condução de corrente por substâncias diferentes e 

justificar a resposta. Na sequência, os alunos socializam suas respostas e 

comentários no grupo, sendo orientados para trazer outras perguntas e 

explicitar dúvidas em relação ao experimento.  

Após, explicar as propriedades/características de diferentes substâncias 

como sendo condutoras e não condutoras de corrente; os estados físicos das 

substâncias e propriedades como dureza e brilho; e solubilidade em diferentes 

tipos de solventes, entre outras. 

A partir das propriedades das substâncias, explicar o conceito de 

ligações interatômicas e, a partir do que foi estudado, solicita aos alunos que 

observem diferentes materiais em suas casas e tentem justificar suas 

propriedades como sendo substâncias iônicas, moleculares e metálicas. 

Em um segundo momento, explicar o conceito de interações 

intermoleculares, a partir de propriedades de substâncias do cotidiano, 
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especialmente os pontos de ebulição e a solubilidade de substâncias do 

cotidiano. 

Quadro 13 – Experimento condutibilidade elétrica dos materiais 

Teste condutibilidade elétrica dos Materiais. 
 
Materiais 

 Aparelho elétrico para teste de condutibilidade elétrica; 

 NaCl em solução aquosa; 

 NaCl sólido; 

 Açúcar em solução aquosa; 

 Açúcar sólido; 

 Prego 

 Água 
 
Procedimento: 

Encoste os fios soltos do aparelho elétrico em cada solução, uma a uma, tendo 

cuidado para não encostar um fio no outro e observe o acendimento da lâmpada ou não, 

anote os resultados. 

Resultados e Discussões: 

Os alunos devem observar as soluções que acenderam a lâmpada e as que não acenderam. 

Isso se dá devido à presença de elétrons livres ou não de determinadas substâncias conforme 

sua ligação química. 

Fonte: produzido pela autora 

 

******************************************************************************************* 

4ª AÇÃO: Estudo de reações químicas do cotidiano 

Conteúdos envolvidos: Reações Químicas, Processos de oxirredução. 

Duração: 6 períodos 

Objetivo: Apresentar reações químicas do cotidiano e sua representação. 

Atividades: 

  Apresentar aos alunos as seguintes questões:  

- Por que uma maçã escurece depois de cortada?  

- Por que um papel queima? 

- O que acontece quando um prego enferruja? 

Os alunos respondem e a professora anota as respostas no quadro. A 

seguir, representar as reações no quadro e solicita aos alunos que indiquem 

mais quatro situações do cotidiano que indiquem a ocorrência de reações 

químicas. 

Os alunos recebem para leitura em aula o texto Reações Químicas do 

Cotidiano (Quadro 14), para posterior discussão e perguntas. 
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Quadro 14 - Reações Químicas do cotidiano. 

Reações Químicas do cotidiano. 

    As reações químicas fazem parte do nosso dia-a-dia. Por exemplo, quando vamos 
esquentar a água para preparar o café da manhã, estamos promovendo uma reação química, 
pois o gás do fogão reage com o oxigênio do ar para produzir o calor que utilizamos para 
cozinhar os alimentos. Sabemos que para o carro andar devemos colocar gasolina. Mas o que 
a gasolina tem a ver com o movimento do carro? Isso só é possível devido a uma reação 
química. A gasolina utilizada nos veículos é uma mistura de vários compostos. Um deles é o 
octano, composto químico formado por carbono e hidrogênio, cuja fórmula química é C8H18. 
Quando a gasolina reage com o oxigênio do ar, produz dióxido de carbono (CO2), água (H2O) 
e a energia, utilizados para fazer com que o carro entre em movimento.    
    Uma reação química ocorre quando as substâncias sofrem transformações em relação ao 
seu estado inicial (reagentes), originando uma ou mais substâncias diferentes (produtos), ou 
seja, um ou mais tipos de matéria se transformam em um novo tipo ou em vários novos tipos 
de matéria.  
    Para que isso aconteça, as ligações entre átomos e moléculas devem ser rompidas e serem 
restabelecidas de outra maneira. Como essas ligações podem ser muito fortes, geralmente é 
necessária energia na forma de calor para iniciar a reação. A ocorrência de uma reação 
química é indicada pelo aparecimento de novas substâncias (produtos), diferentes das 
originais (reagentes). Quando as substâncias reagem, às vezes ocorrem fatos bastante 
visíveis que confirmam a ocorrência da reação química, entre eles, podemos destacar: 
desprendimento de gás e luz, mudança de coloração e cheiro, formação de precipitados, etc. 
    Um exemplo de reação química muito comum em nosso cotidiano é a reação de combustão 
(queima). Para que ela ocorra é necessário a presença de três fatores: um combustível, um 
comburente e energia de ativação. Essa reação consiste na queima de um combustível que 
pode ser a gasolina, álcool, etc., a presença de um comburente que, em geral, o oxigênio, e 
energia suficiente para atingir a energia de ativação (calor de uma chama, faísca elétrica).  
    São também exemplos de reações químicas que acontecem em nosso cotidiano: a 
formação da ferrugem; o escurecimento de frutas como a maçã cortada; a transformação do 
ovo ao ser frito; a atuação dos detergentes sobre as gorduras e xampus no banho; a 
fermentação da massa do pão; o cozimento dos alimentos; a queima de uma vela; os 
movimentos musculares; a digestão dos alimentos etc.   
    A partir desses poucos exemplos, podemos constatar que as reações químicas ocorrem 
constantemente no ambiente, nas fábricas, nos veículos e em nosso corpo. A vida tal como a 
conhecemos não existiria sem esses processos: as plantas não poderiam realizar a 
fotossíntese, os automóveis não se moveriam, os músculos não teriam força, a cola não 
grudaria e o fogo não poderia arder.  
    Quando uma folha de árvore é exposta à luz do sol acontece o processo da fotossíntese, 
uma reação química. Quando o nosso cérebro processa milhões de informações para 
comandar nossos movimentos, nossas emoções ou nossas ações, o que está ocorrendo são, 
também, reações químicas. As reações químicas estão presentes em todos os seres vivos. O 
corpo humano, por exemplo, é uma grande usina química. Reações químicas ocorrem a cada 
segundo para que o ser humano possa continuar vivo. 

Fonte: Mundo Educação, disponível em http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/reacoes-
quimicas.htm, acessado em 24 de março de 2016. 

Após a leitura do texto, com representações das reações no quadro 

verde e esclarecimento de possíveis dúvidas, explicar a oxidação do ferro, 

quando em presença de oxigênio, a partir do conceito de reação de 

oxirredução. 

Para finalizar, solicitar aos alunos que realizem uma pesquisa sobre as 

reações de Combustão e de Neutralização, e sobre a Corrosão, caracterizando 

o tipo de transformação ocorrida com os materiais e dando exemplos das 

reações pesquisadas, no cotidiano. 
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******************************************************************************************* 

5ª AÇÃO: Associando aspectos quantitativos de reações químicas. 

Duração: 4 períodos 

Conteúdo envolvidos: Reações químicas - acerto de coeficientes 

Objetivo: Realizar o balanceamento das reações químicas. 

Atividades:  

Iniciar a aula perguntando aos alunos sobre relações de proporção de 

substâncias em uma transformação química, considerando a quantidade de 

reagentes e de produtos formados. 

A seguir, separar os alunos em grupos para que realizem a dissolução 

de um comprimido efervescente em água e anotar suas observações. O 

primeiro grupo deve dissolver 1 comprimido em 150mL de água; o segundo, 1 

comprimido em 300mL de água; o terceiro, 2 comprimidos em 150mL de água; 

e o quarto, 2 comprimidos em 300mL de água. Após a realização do 

experimento, socializam as observações com a turma. 

A seguir, explicar que, quanto maior a quantidade dos reagentes, maior 

será a quantidade de gás carbônico produzido, associando o experimento com 

relações de proporção entre reagentes e produtos, representando as reações 

no quadro verde. 

Na sequência, solicitar aos alunos que façam relação sobre o que foi 

explicado com uma receita de bolo, apresentando quais seriam as melhores 

quantidades de ingredientes para produzir um bolo, e como aumentar ou 

reduzir ingredientes para dobrar a receita e para reduzir à metade. A partir 

disso, explica as relações estequiométricas. 

 

******************************************************************************************* 

 

Estudo do Segundo Eixo de Conteúdos 
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Figura 6: Fluxograma de conteúdos – eixo 2.  
Fonte: Produzido pela autora. 

 

 

6ª AÇÃO: Estudo de Grandezas Químicas 

Conteúdos envolvidos: Massa molar, Massa atômica, Densidade, Constante 

de Avogadro 

Duração: 6 períodos 

Objetivo: Reconhecer a importância de aspectos associados a grandezas 

químicas na caracterização de medidas e na realização de cálculos químicos. 

1ª Atividade: Distribuir aos alunos recortes de jornais e revistas, contendo 

imagens que indiquem situações relacionadas a grandezas e/ou unidades de 

medida, para que, a partir das imagens, indiquem no grande grupo, situações 

do cotidiano nas quais evidenciem grandezas ou unidades de medida. Na 

sequência, os alunos recebem embalagens diversas (caixa de leite, lata de 

achocolatado, caixinha de suco, embalagem de pó de café, pacote de bolacha, 

etc.), para que apontem como poderiam verificar a massa e o volume dos 

produtos que são acondicionados nessas embalagens.  

Após a realização do trabalho e discussão das respostas dos alunos, 

apresentar duas caixas de gelatina, uma contendo isopor triturado e a outra 

contendo areia, e solicitar aos alunos que comparem a massa e o volume dos 

materiais contidos nas duas caixas, propondo que façam o registro da medida 

de volume (referida na caixa) e a comparação da massa do isopor e da areia. 

Em seguida pede que façam a relação entre a massa e o volume de cada 

material, visando explicar o conceito de densidade. 
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2ª Atividade: Explicar o conceito de mol, massa molar e massa molecular. Na 

sequência, apresentar a fórmula estrutural do principal componente do café 

(cafeína), perguntando como poderiam verificar a massa molar e a massa 

molecular de uma determinada substância, e solicita que calculem a massa 

molar da cafeína. 

Após as respostas dos alunos, corrigir e revisar o cálculo - reforçando a 

diferença entre massa molar e molecular, e passa a apresentar e explicar o 

conceito de constante de Avogadro. Finalizando, solicitar aos alunos a 

resolução da questão nº47 do ENEM (Quadro 15), envolvendo conceitos 

trabalhados nas aulas. 

Quadro 15 – Questão nº 47 - ENEM 2013. 

O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade 
recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar 
problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se 
caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais 
suscetíveis a fraturas. 

Considerando-se o valor de 6 × 10
23 mol

–1 para a constante de Avogadro e a massa molar do 

cálcio igual a 40 g/mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida 
para que uma pessoa supra suas necessidades? 

a) 7,5x10
21

 

b) 1,5x10
22

 

c) 7,5x10
23

 

d) 1,5x10
25

 

e) 4,8x10
25 

Fonte: Cadernos ENEM 2013. 

 

******************************************************************************************* 

7 AÇÃO: Leitura de bulas de medicamentos para a compreensão de 

concentração de soluções. 

Duração: 4 períodos  

Conteúdos envolvidos: Concentração comum e concentração molar  

Objetivo: Conceituar concentração comum e concentração molar das 

soluções, a partir do exame da concentração em soluções utilizadas no 

cotidiano. 

Atividades: 
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 Distribuir bulas de medicamentos e solicitar aos alunos que identifiquem 

a composição química e concentração de princípios ativos nos medicamentos, 

conforme orientações (Quadro 16). 

 

Quadro 16 – Atividade com bula de medicamento 

Bula de Medicamento 
 

Indicações 
A domperidona está indicada para pacientes 
com refluxo gástrico, esofagite, eructação, 
flatulência, náuseas e vômitos, azia, 
queimação no estômago. 
Este medicamento permite a passagem mais 
rápida do alimento pelo esôfago e pelo 
estômago, impedindo que ocorra o refluxo. 
Modo de uso 
Motilium deve ser tomada 15 a 30 minutos 
antes das refeições, no entanto, também 

pode ser ingerida após as refeições, sendo que a sua absorção é menor. 
Para adultos e adolescentes com peso superior a 35 Kg, é indicado 10 mg até 3 vezes ao 
dia, por via oral. Já em doentes pediátricos ou com menos de 35 Kg, é de 0,25 mg/kg de 
peso corporal até 3 vezes por dia, oralmente. 

Fonte: http://www.minhavida.com.br/saude/bulas/68-domperidona-suspensao 

Em seguida, solicitar aos alunos que calculem a concentração comum 

do princípio ativo (indicado pela professora) das soluções que compõem os 

medicamentos, a partir da noção porcentagem, de soluto e solvente, em 

relação à solução. 

Na sequência, fazer as seguintes perguntas aos alunos: a) Quais os 

efeitos do álcool no sangue?; b) Qual a concentração de álcool no sangue 

capaz de deixar uma pessoa com as percepções alteradas? Após socialização 

e comentários respostas na turma, a professora entrega texto, para leitura em 

aula, sobre os efeitos do álcool no sangue (Quadro 17). 

Quadro 17 - Efeitos do álcool no sangue. 

Efeitos do álcool 

O álcool é um depressor do Sistema Nervoso Central e age diretamente em diversos órgãos, 
tais como o fígado, o coração, vasos e na parede do estômago. Em pequenas quantidades o 
álcool promove uma desinibição, mas com o aumento desta concentração o indivíduo passa a 
apresentar uma diminuição da resposta aos estímulos, fala pastosa, e dificuldade à 
deambulação, entre outros. Em concentrações muito altas, ou seja, maiores do que 0,35 
gramas/100 mililitros de álcool o indivíduo pode ficar comatoso ou até mesmo morrer. Os 
efeitos do álcool variam de intensidade de acordo com as características pessoais. Por 
exemplo, uma pessoa acostumada a consumir bebidas alcoólicas sentirá os efeitos do álcool 
com menor intensidade, quando comparada com uma outra pessoa que não está acostumada 
a beber. Um outro exemplo está relacionado a estrutura física; uma pessoa com uma estrutura 
física de grande porte (considerando altura, massa muscular e gordura) terá uma maior 
resistência aos efeitos do álcool. Outros fatores estão associados ao metabolismo do 
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indivíduo, vulnerabilidade genética, estilo de vida e tempo em que o álcool é consumido 
A Associação Médica Americana (The American Medical Association) considera como uma 
concentração alcoólica capaz de trazer prejuízos ao indivíduo 0,04 gramas/100 millilitros de 
sangue. 
A tabela abaixo correlaciona os níveis de concentração de álcool no sangue (CAS) e os 
sintomas clínicos correspondentes. 
Efeitos da alcoolemia (CAS) e o desempenho 

CAS (g/100ml) Efeitos sobre o corpo 

0,01-0,05 

Aumento do ritmo cardíaco e respiratório 

Diminuição das funções de vários centros nervosos 

Comportamento incoerente ao executar tarefas 

Diminuição da capacidade de discernimento e perda da inibição 

Leve sensação de euforia, relaxamento e prazer 

0,06-0,10 

Entorpecimento fisiológico de quase todos os sistemas 

Diminuição da atenção e da vigilância, reflexos mais lentos, 

dificuldade de coordenação e redução da força muscular 

Redução da capacidade de tomar decisões racionais ou de 

discernimento 

Sensação crescente de ansiedade e depressão 

Diminuição da paciência 

0,10-0,15 

Reflexos consideravelmente mais lentos 

Problemas de equilíbrio e de movimento 

Alteração de algumas funções visuais 

Fala arrastada 

Vômito, sobretudo se esta alcoolemia for atingida rapidamente 

0,16-0,29 

Transtornos graves dos sentidos, inclusive consciência reduzida 

dos estímulos externos 

Alterações graves da coordenação motora, com tendência a 

cambalear e a cair frequentemente 

0,30-0,39 

Letargia profunda 

Perda da consciência 

Estado de sedação comparável ao de uma anestesia cirúrgica 

Morte (em muitos casos) 

A partir de 0,40 

Inconsciência 

Parada respiratória 

Morte, em geral provocada por insuficiência respiratória 

Indivíduos que fazem uso crônico de grandes quantidades de álcool, com o passar do tempo, 

podem desenvolver complicações em diversos órgãos tais como: esofagites, gastrites e 

úlcera; esteatose, hepatite e cirrose hepática; pancreatite; deficiências vitamínicas, demência 
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e câncer. 

Fonte: Disponível em: http://cisa.org.br/artigo.php?FhIdTexto=233, acessado em abril de 2016. 
 

Após leitura do texto, abrir espaço para discussão e realizar uma síntese 

sobre o conceito de concentração (relacionando a concentração das 

substâncias em bulas de medicamentos e a concentração de álcool no 

sangue). 

Na sequência, solicita aos alunos que citem exemplos de soluções que 

utilizam no seu cotidiano. A partir disso, simular cálculos que expressem a 

concentração das soluções citadas pelos alunos e explica que essas podem 

ser expressas de formas diferentes, dependendo da medida que considerem 

para o soluto e para o solvente. 

Finalizando, apresenta a diferença entre concentração comum, 

concentração molar e volume molar. 

 

******************************************************************************************* 

Estudo do terceiro Eixo de Conteúdos 

 

 

Figura 7 – Fluxograma de conteúdos – eixo 3 
Fonte: produzido pela autora 

 

8 AÇÃO: Estudo das condições para a conservação dos alimentos 

Conteúdos envolvidos: Teoria das colisões; Fatores que influenciam a 

velocidade da reação. 

Duração: 4 períodos. 



38 
 

Objetivo: Caracterizar velocidade de reação no processo de putrefação dos 

alimentos, reconhecendo a influência da temperatura e da superfície de 

contato. 

Atividades:  

Propor aos alunos que respondam/comentem: a) Por que precisamos 

colocar alguns alimentos na geladeira?; b) Por que alimentos industrializados 

precisam de conservantes?; c) Explique o papel de aditivos alimentares como 

os antioxidantes e antiumectantes; d) Em dias de muito calor o tempo de 

putrefação de frutas que ficam fora da geladeira é maior ou menor? Justificar 

sua resposta. 

Após a socialização das respostas no grande grupo, os alunos, 

organizados em grupos, recebem maçãs para realizar um experimento. Cada 

grupo deve dividir a maçã ao meio e colocar uma das metades da maçã em 

banho de gelo e deixar a outra metade em temperatura ambiente. Cortar uma 

terceira parte em pedaços menores e observar como se comporta em 

temperatura ambiente, comparando com a metade da maçã que, também, está 

em temperatura ambiente. 

Os alunos deverão anotar suas observações e responder as seguintes 

questões: a) Qual das maçãs oxidou mais rápido? Por quê?; b) O que pode ter 

interferido no aumento/diminuição da velocidade de escurecimento da maçã?; 

c) O que você pensa que aconteceria com a aparência da maçã cortada ao 

meio em temperatura ambiente, se fosse adicionado um conservante? 

Justifique sua resposta. 

Após socialização e discussão das respostas pelos grupos, a apresentar 

e discute o conceito de velocidade de reação e aponta os fatores que a 

influenciam, relacionando-os com o experimento. 

 

******************************************************************************************* 

9ª AÇÃO: Estudo do papel do catalisador em reação com água oxigenada. 

Conteúdos envolvidos: Catalisador e energia de ativação. 

Períodos: 4 períodos 

Objetivo: Compreender o conceito de energia de ativação e a função do 

catalisador na velocidade de uma reação química. 

Atividades:  
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Revisar o conceito de velocidade de reação e fatores que a alteram, e 

propor aos alunos a realização de um experimento envolvendo uma reação 

química, solicitando que anotem suas observações. O experimento consiste em 

colocar um pedaço de fígado bovino sobre uma tigela e acrescentar algumas 

gotas de água oxigenada de volume 20, observando e registrando os 

resultados. Após, devem responder as seguintes questões: a) Que tipo de 

reação ocorreu ao adicionar água oxigenada ao pedaço de fígado?; b) Você 

acha que se adicionasse água oxigenada de volume 30 a transformação 

ocorreria mais rápido? Justifique; c) Qual o gás liberado na efervescência da 

água oxigenada? 

Enquanto os alunos socializam suas respostas no grande grupo, fazer 

uma síntese das respostas no quadro e explicar a função da enzima catalase e 

o seu papel no experimento realizado. A seguir apresentar o conceito de 

energia de ativação e explicar sua relação com a velocidade da reação, 

mostrando o efeito dos catalisadores para a diminuição da energia de ativação 

e aumento da velocidade da reação. 

 

******************************************************************************************* 

Estudo do quarto eixo de conteúdos 

 

 

Figura 8: Fluxograma de Conteúdos – Eixo 4. 
Fonte: produzido pela autora 

 

10ª AÇÃO: Estudo de substâncias e reações químicas que contribuem 

para a poluição atmosférica. 
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Conteúdos envolvidos: Óxidos e suas propriedades, reações químicas 

envolvidas. 

Períodos: 2 períodos 

Objetivo: Conceituar óxidos a partir da formação da chuva ácida. 

Atividades:  

Realizar experimento demonstrativo que simula a formação da chuva 

ácida (Quadro 18), e solicitar aos alunos que anotem dúvidas e questões 

surgidas. Após socialização das dúvidas com os colegas e esclarecimentos, os 

alunos assistem ao vídeo sobre Chuva Ácida (disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=WDs63X9Cgm4).  

Na sequência, propor aos alunos, as seguintes questões: a) Que gases 

poluentes podem contribuir para a formação da chuva ácida e qual a origem 

desses gases?; b) Qual a principal característica dos gases poluentes 

observados no vídeo? 

A partir da socialização das respostas dos alunos em aula, caracterizar e 

nomear alguns óxidos que são gases poluentes, apresentando e representando 

reações químicas para a formação de chuva ácida. 

Quadro 18 – Experimento chuva ácida 

Experimento 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; 
7. Observe o que ocorre. 
 
Resultados e Discussões: 

O hidróxido de sódio e o hidróxido de amônio são soluções básicas e a fenolftaleína é 

um indicador ácido-base que fica rosa na presença de uma base.   

A caixa dos palitos de fósforo possui em sua parte externa uma tira em forma de lixa 

que contém o elemento fósforo. Ao contrário do que muitos pensam, o palito não contém 

fósforo, mas em sua cabeça temos o enxofre, um agente oxidante e cola. Quando acendemos 

o fósforo, o agente oxidante inicia a queima do enxofre, que se combina com o oxigênio do ar, 
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produzindo dióxido de enxofre. 

Assim como na chuva ácida, esse dióxido de enxofre se dissolve na água, fazendo 

com que o meio fique ácido. Em meio ácido, a fenolftaleína fica incolor. 

Fonte: produzido pela autora 

 

******************************************************************************************* 

11ª AÇÃO: Conhecendo o caráter ácido de substâncias do cotidiano. 

Conteúdos envolvidos: pH, ácidos e bases. 

Períodos: 6 períodos 

Objetivo: Abordar conceitos de ácidos e bases a partir de experimentação e 

atividade lúdica. 

Atividades: 

  Orientar os alunos para a realização do experimento com extrato de 

repolho roxo (Quadro 19), solicitando que registrem suas observações para 

posterior socialização e discussão na turma. Ao final do experimento os alunos 

relatam suas dúvidas sobre os resultados obtidos, sendo aberto espaço para 

discussão. 

 

Quadro 19 – Experimento extrato de repolho roxo 

Extrato de Repolho Roxo. 
Materiais: 

 Repolho Roxo; 

 Escala de pH já realizada com repolho roxo; 

 Desinfetante; 

 Hipoclorito de sódio; 

 Detergente líquido; 

 Sabão em pó dissolvido; 

 Sabonete líquido; 

 Ácido Acético; 

 Álcool; 

 Acetona. 
Procedimento: 

Coloque o repolho roxo a ferver, até que toda a sua coloração tenha passado para o 

líquido resultante, deixe enfriar e reserve. Coloque cada um das substâncias em frascos 

limpos e identifique cada uma delas, em seguida acrescente algumas gotas de extrato de 

repolho roxo e compare com a escala de pH. 

Resultados e Discussões: 

As substâncias presentes nas folhas de repolho roxo que o fazem mudar de cor em 

ácidos e bases são as antocianinas. Esse indicador está presente na seiva de muitos vegetais, 

tais como uvas, jabuticabas, amoras, beterrabas, bem como em folhas vermelhas e flores de 

pétalas coloridas, como as flores de azaleia e quaresmeira. As antocianinas são responsáveis 
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pela coloração rosa, laranja, vermelha, violeta e azul da maioria das flores. 

Em água (pH neutro = 7), esse indicador tem coloração roxa, mas conforme a 

mudança de pH, o extrato de repolho roxo muda para vermelho em solução ácida (pH < 7) e 

para verde em solução básica (pH > 7).  

Fonte: produzido pela autora 

Após, os alunos recebem o texto “AdeS contaminado por Soda Cáustica” 

(Quadro 20), para leitura em aula. 

Quadro 20- Texto AdeS: Contaminação por Soda Cáustica 

       A Unilever confirmou nesta sexta-feira que o líquido envasado no lugar do suco de maçã 
AdeS de 1,5 litro é uma solução de hidróxido de sódio a 2,5%, ou seja, soda cáustica, produto 
altamente alcalino, que pode provocar queimaduras na mucosa da boca e garganta. 
Inicialmente, achava-se que o suco teria sido contaminado por produto de limpeza, mas em 
nota da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça sobre o recall, 
divulgada no início da noite, esclareceu que as caixas contêm apenas soda cáustica. 
       Segundo a Senacon, a empresa informou ao governo que 96 embalagens de 1,5 litro do 
lote AGB 25, fabricado em 23 de fevereiro e válido at  22 de dezembro de 2013, “não cont m 
o produto mas uma solução de limpeza imprópria para o consumo. Ainda de acordo com a 
empresa, o conteúdo apresenta PH elevado e pode representar risco de queimadura ou 
sensação de forte ard ncia na boca, caso venha a ser ingerido.” 
      A nota divulgada à imprensa pela Unilever na quinta-feira dava a entender que a bebida 
havia sido contaminada com produto de limpeza: “nessas unidades foi identificada uma 
alteração no seu conteúdo decorrente de uma falha no processo de higienização que resultou 
no envase de embalagens com solução de limpeza”, dizia um trecho. 
      É uma situação grave. Quem beber essa solução, que tem ação corrosiva, poderá sentir 
queimadura e ter lesões na mucosa. Porém, como são poucas caixas e as pessoas não 
devem ter ingerido grande quantidade da bebida, não chega a ser um problema de saúde 
pública - afirmou o médico toxicologista Ângelo Zanaga Trapé, da Universidade de Campinas 
(Unicamp). 
Fonte: Xavier, Luiza. Disponível em http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-

consumidor/ades-contaminado-tinha-soda-caustica-7853935, acessado em setembro de 2016. 

Após leitura do texto e comentários sobre o seu conteúdo, explicar no 

quadro os conceitos de ácidos, bases e sais, bem como as reações envolvidas.  

Ao final, os alunos realizam uma atividade de identificação das funções 

inorgânicas, devendo classificar, agrupando-as por diferença e semelhança, 

registrando os grupos de óxidos, ácidos, bases e sais em papel pardo, para, a 

seguir, nomear as funções e seus compostos. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destaca-se que trabalhar os conteúdos de Química de forma 

contextualizada e preparar os alunos para a prova do ENEM foi um desafio, 

considerando o pouco tempo para ensinar conteúdos e de forma diferenciada. 

Porém, os resultados foram bastante satisfatórios no que diz respeito ao 

interesse e motivação dos alunos em aprender. Eles participaram ativamente 
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das atividades propostas, demostrando interesse pelas aulas. Também para a 

professora pesquisadora, a experiência promoveu desenvolvimento 

profissional, pois ampliou horizontes para os modos de ensinar. 

Assim, os Projetos de Ensino desenvolvidos para esta dissertação de 

mestrado, se mostraram adequados para o ensino de Química, principalmente por 

terem possibilitado a contextualização dos conceitos tratados, de forma que os alunos 

conseguissem ver o seu cotidiano nas aulas de Química.  

Considerando que a disciplina de Química, normalmente, é considerada difícil de 

ser compreendida pelos alunos, entende-se que, ao trabalhar os eixos de conteúdos e 

conceitos de forma contextualizada, foi possível dar sentido ao ensinado, 

especialmente para motivar os alunos a participarem das discussões realizadas em 

sala de aula.  

 Acredita-se que este material possa ser de interesse de professores do 

curso Desafio e, também, de professores do ensino médio que desejem 

trabalhar a Química de forma diferenciada, procurando também preparar os 

alunos para o ENEM. As ações desenvolvidas são de fácil desenvolvimento e 

utilizam de materiais baratos e de acessível obtenção. 
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