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Introdução 

Esse trabalho foi realizado em parceria com o 

Subprojeto denominado Ensino de Química e 

Sociedade, articulado na microrrede ensino-

aprendizagem – formação, que se insere no 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência (PIBID/CAPES). Para tanto, contou- se 

com a participação de discentes de Licenciatura em 

Química, alunos do ensino médio, professor 

supervisor e coordenador. O Colégio Estadual Luiz 

Viana Filho (CELVF), localizado no município de 

Jequié-Ba, foi o local de desenvolvimento do 

trabalho realizado através de oficinas, usando papel 

EVA para construção da fórmula de Lewis e aulas 

práticas de teste de condutividade e solubilidade 

dos materiais, que aconteceu de agosto a dezembro 

de 2012. No primeiro momento foi abordado o 

aspecto teórico de ligações químicas, com o intuito 

de possibilitar uma melhor compreensão e 

entendimento de tudo que ocorre nas mesmas, e 

em seguida foi realizado a parte prática. 

Resultados e Discussão 

Após análise dos questionários contendo questões 

subjetivas, que foram respondidos pelos alunos, pré 

e pós-oficinas, onde expressaram suas concepções 

sobre o conteúdo abordado, verificou-se que os 

alunos participantes de ambas as etapas apresenta-

ram desempenho positivo, como podemos perceber 

através das respostas abaixo de quando indagados, 

por exemplo, sobre o que acontece com a camada 

eletrônica de um átomo que participa de uma liga-

ção iônica? De que forma ela se altera? Após apli-

cação das oficinas ficou mais perceptível o enten-

dimento por parte dos alunos, da elaboração de 

fórmulas de Lewis, a distinção entre os diferentes 

tipos de substâncias (moleculares, iônicas e cova-

lentes) e suas propriedades, como condução de 

eletricidade, solubilidade / insolubilidade em água, 

corroborando que é necessário o professor buscar 

integrar os conhecimentos teóricos com a prática, 

uma vez que, o aprendizado de ligações químicas 

não deve se restringir ao compartilhamento ou doa-

ção de elétrons. 

1º questão: O que acontece com a camada 

eletrônica de um átomo que participa de uma 

ligação iônica? De que forma ela se altera? 

Aluno 1  

Pré-oficinas: “Não soube responder”. 

Pós-oficinas: “Ele dá e recebe elétrons durante uma 

ligação iônica”. 

 Aluno 2  

Pré-oficinas: “Não sei muita coisa sobre ligação 

iônica”. 

Pós-oficinas: “Um átomo doa elétrons, enquanto o 

outro átomo recebe elétrons”. 

 

A princípio os alunos não apresentaram o domínio 

do conteúdo ligações químicas - um dos tópicos 

mais importantes da química. Mas, após a 

intervenção através das oficinas foi possível 

perceber um grande avanço através das respostas 

dos mesmos.  

Conclusões 

Nossos objetivos foram alcançados no momento 
que constatamos a aprendizagem pelos alunos, não 
só pelas respostas dos questionários, mas também 
por meio das discussões em grupo, interesse e 
participação motivada dos mesmos. Mostrar a 
importância da química em suas vidas, dar 
liberdade para falar no ambiente estimulante e 
propício, possibilitou um aprendizado sólido e amplo 
da química em todas as intervenções. Com isso 
durante essa nossa trajetória percebemos 
mudanças significativas de interesse, participação e 
entendimento dos conteúdos abordados. 
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