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Introdução 

Um dos objetos do PROEJA é o 

conhecimento de forma simples e de fácil 

assimilação para jovens e adultos. Na disciplina 

Química não é diferente, pois ela abre uma série de 

oportunidades haja vista que os conteúdos devem 

ser evidenciados pelo cotidiano dos alunos. 

Refletindo sobre como tornar o processo de 

ensino-aprendizagem mais atrativo, as aulas foram 

planejadas visando à aplicabilidade dos conceitos no 

dia-a-dia do alunado. Nesse sentido, o presente 

trabalho foi estruturado e vivenciado. 

Metodologia 

Esse ensaio foi realizado em três aulas, com 

50 minutos cada, em uma turma do PROEJA do 

curso Técnico Integrado em Eventos com 24 alunos, 

pertencentes ao 5º período [2ºano].  

Inicialmente foram levantados alguns 

questionamentos a respeito da temática Sais; Em 

seguida, foram mostrados os efeitos que o sal de 

cozinha causa em nosso organismo, principalmente 

a hipertensão e suas conseqüências, como mostra a 

figura 1. 

Figura 1: professor mostrando o efeito do sal 

 

 Houve explicações, sob o ponto de vista 

químico, sobre esse tipo de substância, como age 

no corpo humano e os malefícios que uma ingestão 

elevada pode causar à saúde. Também deu-se 

ênfase a conservação de alimentos, como a prática 

de salgar a carne afim de elevar a durabilidade dos 

produtos que são submetidos a esse ‘tratamento 

químico’. Ao termino dessas ações foi aplicado um 

instrumento avaliativo. 

Resultados e Discussão 

No inicio da aula já era perceptível que alguns 

alunos possuíam alguns conhecimentos prévios a 

respeito do conteúdo abordado, pois esses 

discentes tinham problemas de hipertensão. Logo, 

as explicações foram permeadas pelas vivências 

dos alunos e a turma pode constatar os malefícios 

do consumo excessivo de sal na alimentação 

citados na aula. Outro ponto positivo para os 

educandos foi entender o porquê de algumas ações 

de condicionamento de alimentos em feiras livres. O 

gráfico 1 mostra o ganho conceitual dos alunos após 

o termino da aula. 

 

Gráfico 1: Resultado quantitativo da pesquisa 

 

Conforme os resultados, a maioria dos 

estudantes conseguiu entender os conceitos 

químicos trabalhados, os efeitos do sal de cozinha 

no dia-a-dia das pessoas a cerca dos alimentos, 

como agente nocivo a saúde quando consumido em 

excesso e a relevância de se conscientizar a 

população sobre o consumo consciente da 

substância. 

 

Conclusões 

Destarte, os jovens e adultos da turma 

trabalhada puderam construir novos conhecimentos 

partindo das suas próprias experiências pessoais, 

conciliando os termos científicos com a linguagem 

popular, o saber acadêmico com o popular, visando 

uma compreensão contextualizada da temática 

química Sais. 
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