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“Bancada de Experimentos”– Incentivo à investigação no Ensino Médio 
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Introdução 
Para alguns professores e pesquisadores de 
química, as atividades experimentais auxiliam na 
consolidação do conhecimento (Giordan, 1999)

1
. 

Segundo Machado e Mol (2008)
2
, o experimento 

didático deve privilegiar o caráter investigativo, 
favorecendo a compreensão das relações 
conceituais da disciplina. Dentro desse contexto, 
este trabalho relata uma experiência didática 
realizada com alunos de quatro turmas de primeiro 
ano e duas de segundo do Colégio Estadual Stella 
Matutina (CESM), em Jacarepaguá, no Rio de 
Janeiro. O trabalho consistiu no desenvolvimento da 
atividade “Bancada de experimentos”, aplicada no 
quarto bimestre de 2012, na qual os alunos 
participaram de experimentos que abordaram 
conteúdos determinados pelo Currículo Mínimo de 
Química para as 1ª e 2ª séries do ensino médio.  

Resultados e Discussão 

A atividade foi realizada no fim do quarto bimestre 

de 2012. Durante 100 minutos de aula, cada turma 

foi dividida em grupos de aproximadamente 5 

alunos que participaram, na quadra de esportes da 

escola, em rodízio, das práticas orientadas pelos 

bolsistas do PIBID: 

1) Misturas: Foram apresentados aos alunos 

misturas homogêneas e heterogêneas e, em 

seguida, outras misturas foram preparadas para que 

os mesmos as classificassem. 2) Efeito Tyndall: Em 

uma caixa escura, foram colocadas uma solução e 

um coloide. A passagem de um feixe de luz 

possibilitou aos estudantes a observação da 

dispersão da luz na solução coloidal. 3) Modelos 

Atômicos: os alunos assistiram a um vídeo
3
 sobre o 

tema e, em seguida, receberam cartas contendo 

fotos dos cientistas e cartas contendo as 

representações dos modelos para que fizessem 

uma correlação. 4) Teste de Chama: Utilizando 

formas de alumínio, álcool em gel e sais de cloreto 

com diferentes cátions, os alunos visualizaram a 

emissão de chamas com diferentes cores. 5) 

Condutividade Elétrica: os alunos observaram a 

condutividade elétrica de uma lâmpada quando em 

contato com substâncias que apresentam diferentes 

tipos de ligação interatômica. 6) Acidez e 

basicidade: Utilizando fita de pH e fenolftaleína 

como indicador, foi verificada a acidez/basicidade 

de algumas soluções. 7) Solubilidade: Os 

estudantes receberam materiais de uso cotidiano e 

testaram sua solubilidade em água. 8) 

Termoquímica: A partir do tato, os estudantes 

verificaram a liberação/absorção de calor em 

reações químicas em tubos de ensaio. 9) Cinética 

química: A partir de materiais de uso cotidiano, os 

estudantes verificaram como  temperatura, 

superfície de contato e catalisador influenciam na 

velocidade de uma reação. Embora os 

experimentos 2, 8 e 9 não abordem conteúdos de 1ª 

série, os estudantes dessas turmas também 

participaram dessas atividades, pois a linguagem 

utilizada foi adequada. Uma avaliação contendo 

questões de provas do ENEM foi aplicada uma 

semana após a atividade, com o intuito de avaliá-los 

e de desmitificar para os mesmos a concepção 

comum entre eles de que estudantes da rede 

pública não são capazes de realizar bons exames. 

Os resultados mostraram que, em comparação aos 

bimestres anteriores, a média de notas das turmas 

teve um aumento de até 26%, permanecendo 

apenas uma turma de 1ª série com a mesma média.  

A abordagem diferenciada desses conteúdos e a 

forma de exercitar foi muito bem aceita pelos 

alunos, inclusive pelos mais tímidos, que nas aulas 

expositivas pouco participam. Além disso, o 

resultado quantitativo mostrou que a 

experimentação e a participação efetiva dos 

discentes nas atividades auxiliam na consolidação 

do conhecimento.  

Conclusões 

Nesse trabalho relatamos a importância de levar a 

experimentação aos alunos de ensino médio 

incentivando a investigação e o questionamento. 

Percebemos que a participação ativa resultou em 

grande motivação dos discentes durante a atividade 

e satisfação com os resultados obtidos. 
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