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Introdução 

O conhecimento das substâncias e dos 
materiais e suas propriedades oferece subsídios 
importantes para a compreensão, o planejamento e 
a execução das transformações dos materiais. 
Nessa perspectiva, assumimos que o estudo das 
transformações químicas contribui para o 
entendimento e execução de ações modificadoras 
dentro e fora da sala de aula, onde o aluno será 
capaz de atuar na sociedade, de maneira a 
transformá-la.  

Tais premissas justificam o uso da 
experimentação para auxiliar o aluno no 
entendimento e vivência dos conteúdos de química  
no seu cotidiano. Sendo assim, esse trabalho 
objetivou elaborar oficinas didáticas com práticas 
experimentais visando determinar as características 
de reações químicas e desenvolver no aluno da 
educação básica as competências e habilidades 
necessárias, associadas ao tema central, requeridas 
pelo Exame Nacional do Ensino Médio  (ENEM). 

Resultados e Discussão 

Este trabalho foi desenvolvido pelos alunos 
bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID), do curso de 
Licenciatura em Química da Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia (UESB), campus Jequié, em 
parceria com o Colégio Estadual Maria José de Lima 
Silveira (CEMJLS) no ano letivo de 2012.  

A metodologia deste trabalho consistiu na 
elaboração, desenvolvimento e avaliação 
diagnóstica de oficinas didáticas realizadas com os 
alunos do 1º Ano do CEMJLS. A avaliação 
diagnóstica qualitativa pré-oficina buscou levantar o 
conhecimento das turmas sobre o conteúdo reações 
químicas. Através dos resultados obtidos de 3 
experimentos foram percebidas algumas 
concepções dos alunos sobre a prática, como visto 
nas citações abaixo:  

 

 

 

 

 

 
Os resultados das avaliações quantitativas 

sondaram nos alunos conhecimentos prévio (Figura  
01-a) e posterior (Figura 01-b) às oficinas 
vinculando com as competências e habilidades 

exigidas pelo novo ENEM na Matriz de Referência 
de Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1
.  

 
Figura 1. Avaliação diagnóstica (a) pré-oficina e (b) 
pós-oficina com o total de 40 alunos que dominaram  
as competências 5 e/ou 7. 

Conclusões 

A partir dos resultados obtidos conclui-se 
que o preparo e execução das oficinas propiciaram 
aos alunos do ensino médio desenvolverem as 
competências e habilidades requeridas pelo ENEM 
na identificação e reconhecimento de características 
que evidenciam a ocorrência de uma reação 
química. 

Agradecimentos 

À CAPES e ao PIBID. 

____________________ 
1
Ministério da Educação e Cultura. Matriz de Referência para o 

ENEM. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php? 
option=com_content&view=article&id=13318&Itemid=310. 
Acesso em: 22/01/2013. 


