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Introdução 

A disciplina de Estágio Docente faz parte das 

propostas do PPGQ de acordo com um dos critérios 

estabelecidos pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES)
1
, Atendendo assim uma exigência da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), Lei nº 9394/96)
2
. E para a concretização 

do estágio docente do PPGQ, faz-se obrigatório a 

inovação, seja na metodologia de ensino, no uso de 

recursos didáticos ou de estratégias de ensino, de 

forma a contribuir para o sucesso da aprendizagem 

do aluno. A importância de realizar experimentos 

nas diferentes áreas da Química deve-se aos 

aspectos: o ensino e compreensão do método 

científico, pois durante o procedimento experimental 

é favorecida a motivação dos alunos, e ensinar-lhes 

as tarefas manipulativas, bem como a discussão 

dos resultados, contribui para a aprendizagem dos 

conceitos científicos
3
. Neste contexto, este trabalho 

tem como objetivo relatar a vivência no estágio 

docente na disciplina de QA 105 Físico-Química I, 

do curso de Licenciatura em Química da 

Universidade Federal de Roraima, durante o 

semestre 2012.1. Os alunos foram divididos em 5 

grupos de 4 membros. Assim, essa vivência foi 

desenvolvida em quatro etapas, a saber: primeira, 

identificação dos recursos materiais (vidrarias, 

equipamentos e reagentes) encontrados no 

laboratório de Físico-Química; segunda, escolha e 

montagem dos experimentos de acordo com os 

materiais identificados, conforme programa da 

disciplina; terceira, de execução dos experimentos e 

quarta, elaboração e correção dos relatórios das 

experiências realizadas. 

Resultados e Discussão 

Determinou-se o comprimento de onda (λ) de 

máxima absorbância de uma solução colorida; a 

concentração de uma solução colorida; o ponto de 

fusão das substâncias; e o ponto de ebulição das 

substâncias. Com a realização desses experimentos 

percebeu-se maior envolvimento dos alunos, isto foi 

demonstrado ao longo do texto escrito no relatório, 

nas falas ao questionarem e argumentarem sobre 

os conceitos estudados e no envolvimento ao 

executar as atividades de preparação e execução 

dos experimentos. O que contribuiu para um índice 

de 90% de aprovação. Outro resultado dessa 

vivência foi à elaboração de uma apostila 

denominada “Caderno de Experiência para Físico-

Química I”, visando favorecer ao estudante a 

capacidade de observação, elaboração de 

hipóteses, construção e reconstrução do 

conhecimento científico através da experimentação. 

Esta é composta por cinco seções: primeira, que 

aborda as experiências realizadas no decorrer do 

Estágio Docente; segunda, que trata de alguns 

aspectos teóricos e históricos da Físico-Química; 

terceira, que apresenta  normas de segurança no 

laboratório e unidades do Sistema Internacional (SI); 

quarta, que faz uma reflexão sobre a 

experimentação em Físico-Química; e a quinta 

contendo orientações para elaboração dos 

relatórios. 

 

Conclusões 

A disciplina de Estágio Docente proporcionou: a 

inovação no ensino de Físico-Química, utilizando 

materiais disponíveis nos laboratórios do 

Departamento de Química (DQ) do Centro de 

Ciência e Tecnologia (CCT) da Universidade 

Federal de Roraima (UFRR); motivar as ações 

desenvolvidas no processo de ensino e 

aprendizagem do aluno e do professor; a produção 

do recurso didático, a apostila; reflexão sobre a 

prática docente e a integração da graduação com a 

pós-graduação.  
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