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Introdução 

As aulas tradicionais expositivas que usam como 
recurso o quadro e o discurso do professor, não são 
alternativas únicas e nem as mais produtivas para o 
ensino de Química. Para ensinar química, o 
professor deve fazer uma reflexão sobre o que 
ensinar e como ensinar, como conciliar as 
atividades práticas com o conteúdo. Associar cada 
teoria com que ocorre no dia-a-dia é o caminho
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Contextualizar consiste em realizar ações buscando 
estabelecer a analogia entre o conteúdo da 
educação formal ministrado em sala e o cotidiano 
do aluno ou de sua carreira, de maneira a facilitar o 
processo de ensino-aprendizagem pelo contato com 
o tema e o despertar do interesse pelo 
conhecimento com aproximações entre conceitos 
químicos e a vida do indivíduo.

2 
O presente trabalho 

objetivou contextualizar o conteúdo: Ácidos, 
Bases, Sais e Óxidos, através da experimentação. 
Foi aplicado a uma turma com 35 alunos do 1º ano 
do Ensino Médio no Colégio da Policia Militar – 
Anexo I, na cidade de Petrolina-PE. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente foram selecionados alguns roteiros de 
atividades práticas que poderiam ser trabalhadas 
em sala de aula, abordando o tema Ácidos, Bases, 
Sais e Óxidos, tais como: Repolho roxo como 
indicador de ácidos e bases, Camaleão da Química 
e Vulcão em Erupção. A turma foi dividida em 7 
grupos e cada grupo de alunos realizaram seus 
experimentos, desenvolvendo o caráter 
investigativo. Houve uma discussão sobre os 
experimentos realizados e os alunos mostraram 
desenvoltura, associando a atividade prática 
proposta ao assunto abordado. Inicialmente alguns 
alunos mostraram uma visão equivocada quanto às 
propriedades e aplicações de ácidos e bases. 
Baseado nessa sistemática de ensino constata-se 
maior interesse e motivação dos alunos, interagindo 
com as atividades, passando de meros 
espectadores a agentes atuantes, desenvolvendo 
sua capacidade de observar, analisar, sintetizar e 
agir. Por serem muito mais dinâmicas e 
participativas, as atividades experimentais 
mostraram resultados animadores, pois instigam os 
alunos a fazer parte do processo e, assim, 

desenvolver de maneira mais concisa o raciocínio 
químico, vivenciando inteiramente o processo de 
ensino-aprendizagem. 

 
Fig. 1: Construindo conceitos através da 
experimentação. 

Conclusões 

Constatou-se que, quando há realização de 
atividades práticas em sala de aula, o conteúdo 
torna-se mais acessível aos alunos e o interesse 
pela atividade se mostra muito mais efetivo, 
resultando num aprimoramento do processo de 
ensino-aprendizagem. 
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