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Introdução 

Há mais de um ano, os bolsistas do PIBID do 
curso de Licenciatura em Química do IFRJ (Campus 
Duque de Caxias) vêm trabalhando na Escola 
Estadual Gilberto Freire, coordenados pela 
professora Gabriela Salomão, a contextualização e 
introdução dos conceitos da química no ensino 
fundamental. Por nossa coordenadora atuar na área 
da Psicologia da Educação, ao invés de Química, 
como de costume, fomos provocados a desenvolver 
metodologias que interligassem e contextualizassem 
as diferentes disciplinas dos alunos contemplados 
pelo projeto.  

A relação entre diferentes ciências, ou 
interdisciplinaridade, é algo que ocorre desde os 
tempos modernos, mas ainda assim é um grande 
desafio para as práticas pedagógicas 
contemporâneas. Dessa forma, cada um dos 
bolsistas se encarregou de relacionar uma disciplina 
do currículo do ensino fundamental diretamente com 
a ciência e os primeiros conceitos químicos. Sabe-
se que a matemática é de suma importância para o 
desenvolvimento do pensamento científico, pois 
desenvolve a autonomia do raciocínio, auxiliando na 
solução de diversas situações problema. Então, 
percebendo essa linha tênue existente entre a 
matemática e as ciências, me incumbi de explorar 
essa relação estreita elaborando uma aula 
multidisciplinar que associava matemática aos 
conteúdos de ciências e introdutórios de química. 

Resultados e Discussão 

Na aula multidisciplinar de história, anterior a de 
matemática, apresentamos resumidamente a 
história da ciência. Para comprovar as hipóteses 
científicas, os cientistas sempre realizavam uma 
etapa de experimentação de suas teses, por isso 
decidimos apresentar as principais grandezas 
envolvidas na comprovação dessas teses. 
Para apresentar as principais unidades do Sistema 

Internacional de Medidas (segundo, grama e metro), 
primeiramente contamos aos alunos o que levou a 
cada unidade ser definida como padrão, e como 
curiosidade, ainda mostramos alguns dos antigos 
métodos para medir cada uma delas. Esse 
embasamento histórico serviu para mostrar aos 
alunos o quão próximo de sua realidade e cotidiano 
estão as questões abordadas em sala de aula. 

Entender como funcionam essas unidades é 
primordial para a matemática e também no estudo 
das principais reações químicas, então é muito 
relevante fazer uma iniciação desses conceitos 
desde os primeiros anos do ensino fundamental.  
Para tornar o tema mais concreto e palpável para 

os alunos, utilizamos algumas simples atividades 
práticas para exemplificar cada uma das unidades. 
Quanto ao Tempo fizemos uma ampulheta com 
garrafas pet e água. Na parte da Massa utilizamos 
uma balança para pesar diferentes materiais. Na 
parte do Espaço usamos o material dourado 
ilustrando desde o comprimento de uma única fileira 
até o volume de um cubo de três dimensões. 
Aproveitando a ocasião da aula, apresentamos aos 

alunos as vidrarias utilizadas nos laboratórios. 
Preenchemos dois béchers com água e colorimos 
usando corantes azul e vermelho, depois dividimos 
os alunos em grupos, demos pipetas e pedimos 
para que eles transpusessem diferentes medidas, 
estipuladas por nós, de água colorida para um 
terceiro bécher vazio. Assim, eles perceberam a 
mistura do azul e do vermelho se transformando 
num tom de roxo dependendo da quantidade de 
água transposta.  

Conclusões 

Com o término da aula conseguimos perceber 
que os alunos demonstraram muito interesse com 
as atividades práticas, o que com toda a certeza 
ajudou a fixar os conceitos sobre cada uma das 
grandezas. A prática envolvendo as vidrarias foi a 
mais satisfatória, pois a empolgação dos alunos foi 
muito grande, já que a maioria nunca tinha visto 
nem manuseado nenhuma das vidrarias. Alguns 
deles disseram que se sentiam até cientistas 
utilizando tais materiais. Contextualizar conceitos e 
aplicá-los praticamente é uma forma essencial para 
a absorção dos mais importantes e diversos 
conteúdos de sala de aula conectados com a vida 
prática dos estudantes. 
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