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Introdução 

Incolor, inodora e insípida são algumas 
características da água. Diferentemente de suas 
propriedades tão simples e discretas, a água se 
revela uma molécula ímpar e apesar de ser formada 
por apenas três átomos, apresenta uma 
complexidade química que justifica suas inúmeras 
funções essenciais para vida e a continuidade de 
seu estudo, sendo foco de muitas pesquisas. 
 Considerando as orientações dos documentos 
oficiais

1
 para a utilização da Química na formação 

cidadã e a importância da abordagem de temas 
relacionados ao meio ambiente, o Programa 
Institucional de Iniciação a Docência (PIBID) do 
subprojeto Química - UFSM elegeu a água como 
tema para o desenvolvimento de intervenções 
desenvolvidas em uma escola pública da cidade de 
Santa Maria, RS.  
As intervenções ocorreram na forma de oficinas 
temáticas, que possuem como alicerce a 
contextualização dos conhecimentos químicos e a 
experimentação

2
. Este trabalho tem por objetivo 

relatar as oficinas temáticas desenvolvidas bem 
como a construção de um captador de água.  

Resultados e Discussão 

Através do tema água foram desenvolvidas três 
oficinas temáticas e construído um captador de 
água. Na Tabela 1, estão os conteúdos de Química 
que foram relacionados com a temática água em 
cada uma das oficinas.  

Tabela 1: Oficinas temáticas desenvolvidas. 
Oficinas temáticas Conteúdos abordados 
 
 
A água e a 
Química 

- Propriedades da água; 
 - conceito de átomo, 
moléculas, elemento químico; 
substâncias e misturas. 
- Ligações químicas. 

Quantas gotas? - Tensão superficial. 
Investigando a 
densidade 

- Densidade, solubilidade e 
polaridade. 

 
Durante a aplicação das oficinas temáticas foram 
desenvolvidas diversas estratégias de ensino. Na 
primeira oficina, “A água e a Química”, foram 

realizadas atividades de modelagem para 
representar a estrutura química da água e um jogo 
didático para abordagem de ligações químicas. A 
oficina “Quantas gotas?” abordou o conceito de 
tensão superficial por meio de uma atividade 
experimental, na qual foram disponibilizados frascos 
conta-gotas de soluções de água e sal, água e 
detergente e somente água, além de moedas de 
cinco centavos. Por meio desta atividade, os 
estudantes investigaram qual das soluções 
disponibilizadas teria a maior ou menor tensão 
superficial, através do número de gotas das 
diferentes soluções que coube em cada moeda. Na 
terceira oficina, “Investigando a densidade”, os 
estudantes construíram uma torre de líquidos com 
diferentes densidades. 
Juntamente com as oficinas temáticas, foi 
construído um captador de água na escola. Esse 
tem por objetivo armazenar a água da chuva que 
pode ser utilizada para diversos fins. A construção 
do captador envolveu toda a comunidade escolar, o 
que inclui direção, professores, pais e alunos.  

Conclusões 

Através das diversas atividades desenvolvidas a 
partir do tema água, buscou-se, além de ensinar os 
conteúdos de Química, desenvolver nos estudantes 
uma conscientização ambiental, instigando a 
reflexão sobre suas atitudes individuais e coletivas 
em relação ao consumo da água.  
O desenvolvimento deste trabalho proporcionou 
obtermos resultados concretos, com relação a 
atitudes sustentáveis dos estudantes, que culminou 
com o reaproveitamento da água da chuva através 
do captador de água construído na escola. 
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