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Introdução 

Diversos pesquisadores descrevem os benefícios do 

uso de atividades lúdicas para o ensino, 

configurando-se uma ótima oportunidade de 

mediação entre o prazer e a aprendizagem. O uso 

de variadas atividades no ensino estimula a 

curiosidade, a iniciativa, o trabalho em equipe e a 

autoconfiança, aprimorando o desenvolvimento de 

atividades linguísticas, mentais e de concentração, 

além de favorecer e integrar os saberes construídos 

em sala de aula a realidade de cada aluno, dando 

significado aos conteúdos e fortalecendo a 

articulação entre teoria e prática. Nesta perspectiva, 

a realização de atividades em ambientes que fazem 

parte das atividades diárias dos alunos, como 

supermercados, pode facilitar a consolidação de 

conteúdos construídos previamente em sala de aula, 

e configurar-se uma ferramenta valiosa para uma 

efetiva aprendizagem em Química. Dentro desta 

temática, desenvolveu-se uma atividade com uma 

turma de 1º período (POC 311) do curso Técnico de 

Polímeros do Instituto Federal do Rio de Janeiro 

(IFRJ) – campus Duque de Caxias, com o objetivo 

de favorecer a aprendizagem de funções 

inorgânicas através da análise da composição 

Química de produtos de supermercado. 

Resultados e Discussão 

A atividade constituiu-se em uma visita ao 

supermercado VIANENSE (Gramacho – Duque de 

Caxias) com o intuito de pesquisar funções 

inorgânicas comuns ao cotidiano dos alunos. Estes, 

após divisão em grupos de até 3 integrantes, 

tiveram que identificar pelo menos 5 produtos 

diferentes presentes nas prateleiras, dentre eles 

alimentos e produtos de higiene, que 

apresentassem uma das quatro funções inorgânicas 

(ácido, base, sal e óxido) estudadas previamente em 

sala de aula. O celular, que costuma ser usado 

pelos alunos para fins como acessar redes sociais, 

jogar, entre outras atividades, interferindo na 

qualidade das aulas, teve importante função no 

registro da composição dos produtos, utilizadas 

posteriormente para a confecção de relatórios.  

Os alunos permaneceram no supermercado por 

cerca de 90 minutos sob supervisão da professora e 

da estagiária Caroline Azevedo, entregando num 

prazo de 3 dias os relatórios da atividade. Todos os 

grupos perceberam a presença de ácidos como 

fosfórico e cítrico em bebidas como refrigerantes e 

sucos, atuando como acidulantes, na intensificação 

do sabor e controle de pH. As bases estiveram 

presentes na grande maioria dos 

produtos de limpeza tais como 

desengordurantes, desencrustantes, 

sabonetes, pastas de dente e outros. 

Os sais foram encontrados em uma 

grande variedade de produtos com as 

funções mais diversas, e os óxidos 

constituíram a função menos presente 

dentre os produtos pesquisados, 

sendo encontrados em alvejantes, 

ração canina e pães de queijo, 

respectivamente. 

Figura 1: Fotos dos alunos registrando a 
composição química dos produtos. 

Conclusões 

A atividade foi bastante proveitosa já que permitiu 

que os alunos identificassem e compreendessem a 

importância de determinadas substâncias 

inorgânicas para as propriedades químicas dos 

produtos comuns as suas atividades diárias, além 

de perceberem que a Química como ciência está 

presente em diversos momentos do seu cotidiano. 
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