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 Este projeto surgiu da necessidade de 
sensibilizar a comunidade escolar da cidade de 
Santa Helena, diante do crescimento dos 
índices do uso de drogas lícitas e ilícitas na 
região, e por compreender que se trata de um 
problema complexo, que engloba aspectos 
sociais, culturais, econômicos, bem como afeta 
diretamente o aprendizado do jovem e 
consequentemente, o ambiente escolar.  Como 
metodologia pretende-se abordar na disciplina 
de Química Orgânica as consequências que o 
uso das drogas provocam no organismo 
humano, promover uma palestra com um 
profissional que atua no programa do Proerd 
além de realizar uma campanha de prevenção 
às drogas na comunidade escolar. Os 
conteúdos de funções orgânicas, 
nomenclatura, isomeria e solubilidade serão 
abordados a partir de aulas teóricas utilizando 
multimídia e de uma aula experimental.  
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Fonte: https://www.google.com.br/search?rlz=dependencia%20quimica 

 
 
 
 
 
APRESENTAÇÃO  
 
 

Sempre ouvirmos falar que as drogas são proibidas, que fazem mal, 

destroem famílias, porém, por que as pessoas não explicam por que isso 

acontece? Por que causa dependência? Baseado nestes questionamentos 

elaborou-se um projeto com o objetivo de proporcionar aos alunos o 

conhecimento químico sobre as drogas, seu modo de ação e suas consequências 

https://www.google.com.br/search?rlz=dependencia%20quimica


 

 

 

 

no organismo. Pretende-se organizar debates e questionamentos que ajudem a 

encontrar soluções atenuantes ou erradicadoras das causas desse problema no 

ambiente escolar. O melhor caminho para a prevenção é o conhecimento, que 

pode proporcionar ao aluno mecanismos para evitar o uso indevido e 

generalizado das drogas lícitas ou ilícitas. 

Constantino (2007, p. 4) explica que a vida nas drogas inicia normalmente 

com o cigarro e o álcool, depois a maconha. "Daí, para as drogas mais pesadas, é 

um pulo”. Atualmente é alarmante o número de alunos dependentes e 

infelizmente, este problema já é enfrentado desde o Ensino Fundamental. A 

escola é considerada um espaço propício para abordar este tema, pois é uma 

instituição que serve tanto para manutenção das relações sociais injustas quanto 

para transformação dessas mesmas relações ” (BRASIL, 2006). 

Muitas disciplinas que compõem a grade curricular do Ensino Médio podem 

trabalhar essa temática e, dentro delas, a disciplina de Química. 

Assim, o estudo da Química pode proporcionar ao aluno o conhecimento 

científico a respeito desse assunto. A partir do momento em que o aluno se 

apropriar desse conhecimento, terá segurança para exercer sua cidadania e ter 

consciência de suas escolhas, bem como será capaz de avaliar o impacto dessas 

escolhas na sua saúde, na vida e, nas suas relações sociais. 

Assim, esta Unidade Didática pretende abordar alguns conteúdos de 

Química relacionando-os ao contexto social em que o aluno esta inserido, 

objetivando trazer para a sala de aula um amplo debate sobre este tema e 

provocar um movimento na escola no sentido de combater as drogas no ambiente 

escolar.  

O projeto será aplicado aos alunos dos terceiros anos do Ensino Médio do 

Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco. Para que a 

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica seja efetivada é importante 

que seu desenvolvimento seja proposto e discutido nos diferentes momentos de 

planejamento da ação educativa e nos diferentes espaços de participação coletiva 

escolar, tais como: conselho de classe, grêmio estudantil, associações de pais, 

professores e funcionários, entre outros.  

 

 



 

 

 

 

ATIVIDADES: 

 

 

 

O material didático apresentado será desenvolvido com 60 alunos das 

terceiras series do Ensino Médio do Colégio Estadual Humberto de Alencar 

Castelo Branco localizado no Município de Santa Helena – Paraná. Este material 

foi organizado em 9 atividades e deverá ser realizado em 32 horas aulas. 

 

 

 1ª ETAPA: QUESTIONÁRIO 

 

Apresentar o projeto e levantar alguns questionamentos referentes às 

drogas licitas e ilícitas com os alunos, objetivando sondar o perfil do aluno a 

respeito do consumo de drogas entre esses adolescentes, levantar dados sobre  

a realidade econômica para então propor ações de combate ao consumo abusivo 

de drogas nessa faixa etária. 

Esta atividade será realizada a partir do questionário abaixo, que será aplicado 

aos alunos: 

 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 
 

Projeto de Implementação Pedagógica 
 

1) Idade:____________ 
 
2) Sexo: (   ) masculino     (   ) feminino 
 
3) Com quem vive? 
(  ) Pai e Mãe     (  ) Pai    (  ) Mãe     (  )Avós    (  ) Parentes      (  ) Padrinhos     (  ) outros 
 
4) Você trabalha?  (   ) Sim  (   ) Não 



 

 

 

 

 
5) Já experimentou bebida alcoólica? (   ) Sim  (   ) Não 
 
6) Você já tomou alguma bebida até se embriagar? (   ) Sim (  ) Não 
 
7) Depois de beber você já faltou ao colégio (   ) Sim  (   ) Não 
 
8) Você já comprou pessoalmente alguma bebida?  
(   ) Sim    (  ) Não     (  ) Já tentei, mas não consegui. 
 
9) Você acha que alguém na sua família bebe ou usa outras drogas? 
 (  )Sim  (  ) Não          
 
 Em caso afirmativo da questão anterior, você desconfia que seja: 
(   )  Pai     (   )  Mãe      (   ) Irmãos       (  ) outros 
 

 

 

 

2ªETAPA: DEBATE 

 

 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=imagens+sobre+preven% 

 

O objetivo é estimular um momento de debate com os alunos e 

posteriormente uma reflexão sobre as possíveis consequências do uso de drogas 

no futuro desses jovens. 

Inicialmente será apresentado dois vídeos: 

- Drogas: Uma animação que orienta pais e filhos sobre o problema. 

Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=xWrJjlgdhcY> acesso em 

24.nov.2014; 

https://www.google.com.br/search?q=imagens+sobre+preven%25


 

 

 

 

- Drogas: Reflexão: <https://www.youtube.com/watch?v=NFDgVR54Q8M> 

acesso em 24.nov.2014; 

Após, o professor deverá questionar sobre as perspectivas de futuro que os 

alunos tem no campo profissional, de estudo, familiar, entre outros. Apresentar 

dados sobre as drogas mais utilizadas pela camada jovem da população. 

Cabe ao educador acompanhar e observar a capacidade de argumentação 

dos educandos, a maneira como cada um expõe suas ideias e defende seus 

argumentos na sala de aula.  

Depois do debate, será proposto aos alunos a atividade abaixo que poderá 

ser realizada como atividade extraclasse: 
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Projeto de Implementação Pedagógica 
 

Aluno(a): ______________________________________________ 
 

 
Questionário 

 
1) O que são Drogas Lícitas e Ilícitas? 

2) Qual a diferencia que há entre elas? 

3) Quais são os prejuízos orgânicos que a pessoa alcoólatra sofre? 

4) Quais são os prejuízos psíquicos que uma pessoa sofre por causa das drogas? 

5) Em que consiste o tratamento para os tipos de drogas? 

6) Qual a importância da participação da família no tratamento? 

7) Como funciona o bafômetro? Qual a quantidade de álcool permitida por litro no sangue? 

 

 

 

 

 

3ª ETAPA: PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 



 

 

 

 

 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=imagem 

 
 

Com a pesquisa bibliográfica espera-se que os alunos entrem em contato 

com o conhecimento científico, a fim de superar o senso comum e estejam aptos 

a esclarecem suas dúvidas e aprofundar seus conhecimentos. 

Sugerir que os alunos que formem grupos com quatro pessoas e no 

laboratório de informática, façam uma pesquisa na internet sobre algumas 

doenças que são consequências do uso de drogas, como os exemplos abaixo:  

- Comprometimento cerebral;  

- Cirrose e câncer no fígado; 

- Insuficiência renal;  

- Distúrbios comportamentais; 

- Câncer; 

 Esta pesquisa deverá ser realizada de acordo com o seguinte questionário: 

 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 

 

Projeto de Implementação Pedagógica 

Aluno(a): ______________________________________________ 

 

Questionário: 

 

1) Quais são os primeiros sintomas dessas doenças? 

https://www.google.com.br/search?q=imagem


 

 

 

 

2) Como é realizado o diagnóstico? 

3) Descreva o tratamento. 

4) O que é dependência química? 

5) Por que as pessoas ainda consomem drogas mesmo ocorrendo tanta divulgação dos 
impactos negativos na saúde? 

6) Que fatores levam ao risco de uso ou abuso de drogas? 

7) Descreva o que acontece no corpo dos viciados? 

8) Que reações ocorrem no cérebro dessas pessoas para torná-las cada vez mais 
dependentes? 

9) O caminho das drogas tem retorno? 

10) Quais são as alternativas de recuperação? 

 

 

 

 

4ª ETAPA: AULA TEÓRICA  - FUNÇÕES ORGÂNICAS 

 

Esta atividade será desenvolvida a partir de uma aula teórica com o 

objetivo de conhecer as funções orgânicas, sua reatividade para posteriormente 

estudar as reações envolvidas na síntese de novas moléculas. Para isso, é 

importante conhecer a estrutura de um composto, as ligações químicas e os 

grupos funcionais. Será abordado o conteúdo dos hidrocarbonetos e funções 

orgânicas, explicando as fórmulas estruturais e moleculares dos compostos 

orgânicos e sua nomenclatura. 

Posteriormente, os alunos deverão realizar a atividade abaixo, 

individualmente, com o objetivo de reforçar os conteúdos aprendidos. 

 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 
 

Projeto de Implementação Pedagógica 
 

Aluno(a): ______________________________________________ 
 

Exercícios: 
 

1) A química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do elemento: 
a) hidrogênio              b) não metais              c) carbono          d) gases nobres 
 



 

 

 

 

2) O fato do carbono ser tetravalente, significa que faz sempre: 
a) ligações duplas    b) 4 ligações iguais    c) ligações simples  d) aberta saturada 
 

3) Assinale o nome da substancia a seguir que não pertence aos hidrocarbonetos 
saturados e insaturados: 
a) Gás metano       b) ciclo propano            c) butino-1          d) propanol 
 

4) Escreva a formula estrutural dos seguintes compostos: 
a) 4,4-dimetil-hex-2-ino 
b) Metil-ciclopentano 
c) 4-etil-3-metil-benzeno 
d) 2,2-dimetil-buteno 
e) Metil-etil-propil-butil-metano 
 

5) Qual o nome do composto orgânico presente no vinagre? Escreva sua fórmula 
estrutural? 
 

6) Quantos carbonos primários há na estrutura do ácido metilpropanóico? 
a) 5          b) 4               c) 3               d) 2                e) 1 
 

7) Dentre os seguintes materiais, qual pode ser representado por uma fórmula 
química? 
a) benzeno         b) salmoura       c) vinagre         d) madeira       e) aço 
 

8) No rótulo de um sabonete usado para tratar, sob receita medica, determinados 
problemas de pele, lê-se que contem benzoato de benzila. 
a) A que função química pertence o benzoato de benzila? 
b) Escreva a fórmula estrutural do benzoato de benzila? 
 

9) Certo composto tem fórmula molecular C3H8O. Ele pode ser um: 
a) álcool e um éter 
b) aldeído e cetona 
c) álcool e cetona 
d) éter ou um aldeído 
e) álcool ou um aldeído 
 

10) Um professor escreveu uma fórmula C3H6O e perguntou a 3 estudantes que 
composto de fórmula representava. As respostas foram: 
Estudante  1 – propanona 
Estudante  2 – propanal 
Estudante  3 – álcool propílico 
O professor considerou certa a resposta dada somente por: 
a) 1              b) 2            c) 3          d) 1 e 2           e) 2 e 3 

 

  
 

 
5ª ETAPA : CONHECENDO AS FUNÇÕES QUÍMICAS 

 



 

 

 

 

 

Figura 1: Fonte: http://www.vanialima.blog.br/2014/08/funcoes-organicasenem.html 

 

Nesta aula pretende-se trazer reflexões sobre a necessidade de trabalhar 

os conteúdos de Química relacionados ao contexto social em que o aluno está 

inserido. 

Serão apresentadas em forma de slides as estruturas químicas de algumas 

drogas e sua ação no organismo, além de outras substâncias que fazem parte do 

cotidiano do aluno, como por exemplo, a figura 1. 

No decorrer da implementação, o professor deve estar atento ao progresso 

dos estudantes na assimilação dos conteúdos abordados. 

Para finalizar os alunos deverão realizar a atividade abaixo: 

 

 

Aluno(a): ______________________________________________ 
 

Questionário: 
 

1) O que são funções orgânicas? 

http://www.vanialima.blog.br/2014/08/funcoes-organicasenem.html


 

 

 

 

 
2) Como são formadas as cadeias? 
 
3) Como  Química orgânica foi formada em petróleo? 
 
4) Qual a diferença de gás liquefeito de petróleo e de gás natural? 
 
5) O Tetraetil de chumbo, agente antidetonante que se mistura na gasolina, teve sua 
utilização proibida no Brasil por que: 
a) aumenta a octanagem da gasolina;  
b) sem esse aditivo, a gasolina teria melhor rendimento; 
c) aumenta a resistência da gasolina com relação a explosão por simples compressão; 
d) seus resíduos, que saem pelo escapamento do carro, poluem o ambiente; 
 
6) Como é dado o nome, segundo IUPAC, das funções orgânicas? 
 
7) Relaciona a primeira coluna coma segunda? 
C6H5OCH3                            1- Fenol 
C6H5CH3                               2- Aldeído 
C5H5CHO                              3 – Álcool 
C6H5COCH3                          4 – Éter 
C6H5OH                                 5 – Cetona 
C6H13OH                               6- Hidrocarboneto 

 

 

 

 

6ª ETAPA: AULA TEÓRICA - ISOMERIA  

 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+isomeria+plana&rlz 

https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+isomeria+plana&rlz


 

 

 

 

 

Nesta aula espera-se que os alunos reconheçam os tipos de isomeria nas 

estruturas das drogas; estudem a Isomeria Plana, Espacial e Geometria molecular 

dos átomos. 

Esse conteúdo será apresentado na forma de slides. Será solicitado aos 

alunos que realizem o exercício abaixo: 

 

 

Aluno(a): ______________________________________________ 
 

Exercícios: 
 
1) Considere os compostos orgânicos: (I) 1-butanol, (II) metóxi-propano, (III) ácido butanóico, 
(IV) butanal e (V) 2-butanona. O etanoato de etila é isômero do composto 
A) I.              B) II.             C) III.             D) IV.              E) V. 
 
2) Numere a coluna da direita de acordo com as proposições a que se referirem. Assinale a 
alternativa correspondente a sequência obtida: 
a) amidas               (   ) CH3-NH-CH3 
b) nitrocomposto    (   ) CH3-CH2-CONH2 
c) nitrilas                 (   ) CH3CH2CN 
d) aminas                (   ) CH3-NO2  
 
3).  Assinale a alternativa que indica um isômero funcional da propanona. 
(A) Propanal.                               
(B) Metóxi-etano.                         
(C) Ácido propanóico. 
(D) 1-propanamina. 
(E) Propano. 
 
4)  Para responder à questão, analise as afirmativas a seguir. 
I. Propanal é um isômero do ácido propanóico. 
II. Ácido propanóico é um isômero do etanoato de metila. 
III. Etil-metil-éter é um isômero do 2-propanol. 
IV. Propanal é um isômero do 1-propanol. 
Pela análise das afirmativas, conclui-se que somente estão corretas: 
(A) I e III          B) II e III         C) II e IV           D) I, II e III          E) II, III e IV 
 
5) Considerando os compostos orgânicos numerados de I a IV 
NÃO é correto afirmar que _________ são isômeros de __________. 
(A) I e II; posição   B) I e III; cadeia     C) II e III; função     D) II e IV; cadeia       E) I, III e IV; 
cadeia 
 
6) Considere os seguintes pares de substâncias: 
I. metilbutano e butano 
II. 1-propanol e 2-propanol 



 

 

 

 

III. butanal e 2-butanol 
IV. ácido propanóico e etanoato de metila 
V. etanol e ácido etanóico 
São isômeros entre si somente os pares de substâncias indicados nos itens 
(A) I, II e V      B) II e IV        C) III e V        D) II, III e IV         E) I e V 
 
7) Para que os carros tenham melhor desempenho, adiciona-se um antidetonante na 
gasolina e, atualmente, usa-se um composto, cuja fórmula estrutural é 

 
Com essa mesma fórmula molecular são representados os seguintes pares: 
I. metóxi-butano e etóxi-propano. 
II. 3-metil-butan-2-ol e etóxi-isopropano. 
Os pares I e II são, respectivamente: 
a) isômeros de cadeia e tautômeros. 
b) tautômeros e isômeros funcionais. 
c) isômeros de posição e isômeros de compensação (ou metâmeros). 
d) isômeros de compensação (ou metâmeros) e isômeros funcionais. 
e) isômeros geométricos. 
 
8) O cheiro rançoso de peixe é causado por aminas de baixa massa molar. Uma dessas 
aminas responsáveis pelo odor desagradável de peixe é a trimetilamina. Escreva a sua 
fórmula estrutural e molecular. 
 
9)Uma das aplicações mais importantes das aminas é na produção de medicamentos. Em 
remédios que combatem a gripe, por exemplo, dentre outras substâncias, pode-se encontrar 
a amina abaixo: 
 

  
 
Trata-se de uma amina primária, secundária ou terciária? 

 

 

 

 

 

7ª ETAPA:  AULA EXPERIMENTAL  

 



 

 

 

 

 
 

O objetivo dessa atividade experimental é a extração da cafeína, uma 

substância estimulante que está presente em muitas bebidas. Será proposto a 

extração da cafeína no chá preto.  

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: 

 Em um erlenmeyer de 250 ml coloque 10,0 g de chá preto, 150 ml de água 

e 7,0 g de carbonato de cálcio. Ferva a mistura com agitação ocasional por 20 

minutos, filtre a mistura quente em Buchner e esfrie o filtrado a 10-15C. 

 Transfira o filtrado para um funil de separação e extraia a cafeína com 4 

porções de 20 ml de cloreto de metileno (extração múltipla com agitação suave 

para evitar a formação de emulsão). Destile o solvente com um aparelho de 

destilação simples até que se obtenha um volume de 5-7 ml no balão. Transfira 

então o extrato concentrado para um béquer e evapore o restante do solvente em 

banho de vapor até a secura. Pese o resíduo esverdeado de cafeína bruta e 

calcule a percentagem de alcalóide no chá. O resíduo pode ser recristalizado, 

dissolvendo-o em 5 ml de tolueno a quente e adicionando.  

Depois de realizado experimento os alunos deverão responder ao 

questionário abaixo: 

 

 

 

Aluno(a): ______________________________________________ 

 

Questionário: 

 

1) Como funciona a cafeína no organismo humano? 



 

 

 

 

 

2) Qual a quantidade de cafeína extraída do chã preto? 

 

3) Qual a formula molecular da cafeína? 

 

 

 

 

PRINCIPIO QUÍMICO DO BAFÔMETRO 

 

O experimento do bafômetro tem o intuito de mostrar aos alunos do Ensino 

Médio como o aparelho interpreta os dados e imite laudos para que o cidadão 

seja punido protegendo assim a população. Objetiva-se discutir as reações de 

oxidação/redução dos compostos orgânicos, bem como determinar a quantidade 

de teor alcoólico de algumas bebidas. 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

  Quebrar o giz em pequenos pedaços, e depois colocado em um recipiente, 

e evitado que o pó se misture aos fragmentos, onde foram molhados com a 

solução ácida de dicromato de potássio, de forma que os pedaços ficaram com 

uma coloração alaranjada. Foi colocado um pequeno chumaço de algodão em um 

tubo de plástico e depois, colocado uma rolha do mesmo lado que foi colocado o 

algodão, onde foram colocados os gizes misturados com a solução. Foi 

adicionado em um balão de encher, cera de 0,5 ml Etanol “Água ardente” (C2H6O) 

a 40%. E em seguida o balão foi inflado com ar, e colocando o tubo preparado 

com o giz no balão. O ar do balão foi liberado, desapertando a rolha 

vagarosamente, ate que o ar escoe completamente do balão onde foi observada a 

alteração na cor do tubo. 

  

 

Reação envolvida no bafômetro 

K2Cr2O7 + 4 H2So4 + 2,5 C2H6O  Cr2(So4)3 + K2So2 + 2,5 C2H4O2 + 6,5 H2O 

 



 

 

 

 

Questões sobre o experimento: 

 

Aluno(a): ______________________________________________ 

 

Questionário: 

1 - Qual a função do bafômetro? 

2 - O giz participa da reação? 

3 - Em vez de giz, que outro material poderia ser usado? 

4 - O algodão se prestaria a função de giz?. 

 

 

8ª ETAPA: PALESTRA COM UM PROFISSIONAL 
 

 

Fonte:https://www.google.com.br/search?q=palestra+com+policial+as+drogas 

 

Neste momento, o professor convidará um profissional para expor os 

malefícios do álcool e das drogas no organismo humano. Para realizar a palestra, 

será convidado o responsável pelo programa do Proerd nas escolas do Município 

de Santa Helena. O objetivo desta atividade é envolver toda comunidade escolar, 

visando reduzir o uso de drogas lícitas e ilícitas nas proximidades da escola. 

https://www.google.com.br/search?q=palestra+com+policial+as+drogas


 

 

 

 

 

 

9ª ETAPA: CAMPANHA DE PREVENÇÃO NA ESCOLA 

 

 

Fonte: https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=panfletos+sobre+drogas 

 

Serão produzidos pelos alunos cartazes e panfletos com o tema 

“DROGAS”. Os cartazes são expostos na escola e os panfletos serão distribuídos 

nas ruas para toda comunidade do município. 

   

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=painel+informativo+as+drogas&rlz 

 

Posteriormente, será organizado um painel informativo no saguão do 

colégio. Este espaço servirá de incentivo para troca de informações entre os 

alunos e a comunidade escolar, com objetivo de minimizar o problema das drogas 

https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=panfletos+sobre+drogas
https://www.google.com.br/search?q=painel+informativo+as+drogas&rlz


 

 

 

 

na escola.  

Deve-se ressaltar a importância do papel da escola em disponibilizar 

informações e complementá-las por meio de ações pedagógicas que possibilitem 

aos alunos o autoconhecimento e reflexões acerca de assuntos diversos, 

considerando o que é melhor para si, baseado no seu perfil e contexto de vida. 
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