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Palavras Chave: Experimentos, Ensino de Química, Aprendizagem. 

Introdução 

A experimentação no ensino de Química tem sido 
defendida por diversos autores, pois constitui um 
recurso pedagógico importante que pode auxiliar na 
construção de conceitos. 

(1) 
A experimentação pode 

ser uma estratégia eficiente para a criação de 
problemas reais que permitam a contextualização e 
o estímulo de questionamentos de investigação. 

(2)
 

Neste sentido, este trabalho descreve, como uma 
prática pedagógica, o auxílio na elaboração de uma 
Feira de Ciências na escola onde o projeto PIBID - 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência é desenvolvido (I Feira de Ciências da 
Escola Estadual Mirella Pesce Desidere) na cidade 
de Presidente Prudente/São Paulo.

 

Resultados e Discussão 

O projeto PIBID atua na referida escola desde 2010 
e com as atividades das bolsistas foi possível  
inserir a experimentação nas aulas de química 
desde então. A feira de ciências foi uma iniciativa da 
escola parceira, cujo intuito foi proporcionar aos 
alunos maior autonomia dentro do espaço escolar, 
para que pudesse ser demonstrado de forma 
interativa o aprendizado das ciências biológicas e 
exatas por meio da experimentação. Desta forma, 
os alunos participaram da feira elaborando 
experimentos correlacionados com as disciplinas de 
biologia, física e química, em que os projetos 
poderiam ser do tipo construtivo ou investigativo e 
os alunos deveriam escolher um tema, realizar o 
planejamento, a execução das investigações e 
posteriormente a demonstração desses resultados. 
A feira de ciências foi estruturada com período de 
inscrição e elaboração do roteiro, descrição do 
projeto a ser exposto e materiais necessários, 
apresentação dos projetos e avaliação destes por 
profissionais da Diretoria de Ensino de Presidente 
Prudente. Assim, após a abertura das inscrições, foi 
observado que a maioria dos alunos escolheu a 
área de química, contribuindo com uma atuação 
eficiente das bolsistas do projeto PIBID. As bolsistas 
auxiliaram os alunos quanto na escolha do 
experimento, fornecendo materiais para consulta, 
esclarecendo dúvidas conceituais, auxiliando-os na 
correlação do experimento com os conteúdos já 
estudados em sala de aula, ou com fenômenos do  

 

 
cotidiano. Após a etapa de elaboração, as bolsistas 
os auxiliaram na montagem dos experimentos, bem 
como no fornecimento de reagentes e vidrarias, 
uma vez que o projeto dispõe de muitos desses 
materiais para a execução das aulas experimentais 
da disciplina de química. Durante a realização da 
Feira, foi possível notar de maneira significativa o 
interesse dos alunos e a dedicação dos mesmos na 
preparação e apresentação dos experimentos. Isso 
foi demonstrado durante a apresentação do projeto, 
que foi fruto do empenho de todos os alunos ao 
analisarem os temas estudados em sala de aula e 
aplicarem na forma de experimentos, em que se 
buscou correlacionar o conhecimento teórico 
atualizado com conhecimento empírico. Assim, 
muitos experimentos apresentados já tinham sido 
estudados dentro da sala de aula como: o “sangue 
do diabo”, decomposição do peróxido de hidrogênio, 
escala de pH com materiais do cotidiano, 
Indicadores naturais.  

Conclusões 

A feira de ciências mostrou ser um excelente meio 
de despertar o interesse à investigação científica 
dos alunos, tendo em vista o empenho deles para o 
desenvolvimento do projeto. A feira proporcionou 
também a motivação dos estudantes da educação 
básica, incentivando-os à criatividade e a reflexão, 
através do desenvolvimento de projetos com 
fundamento científico e caráter inovador. A atuação 
do PIBID da escola tem sido de considerável 
importância para estimular os estudantes a atuarem 
de forma significativa no aprendizado da ciência 
química, tornando-os mais confiantes a ponto de 
participarem ativamente do evento promovido pela 
escola “Mirella”. 
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