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saúde de todos. Esse caderno 

pedagógico é composto por 05 atividades 

que envolvem pais e alunos e tem como 

finalidade explorar a capacidade e 

desenvolver a cidadania. 

Neste material didático optou-se pelo 



trabalho com questionário e pesquisas, 

pois é um dos possíveis caminhos para a 

articulação entre teoria e prática. 
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A PRODUÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO 

 

Nas diretrizes curriculares de Química para o ensino médio ou educação 

básica do Estado do Paraná, um dos objetivos está assim explicitado: 

 

[...] devemos criar condições favoráveis e agradáveis para o ensino e 
aprendizagem da disciplina, aproveitando, no primeiro momento, a vivência 
dos alunos, os fatos do dia-a-dia, a tradição cultural e a mídia, buscando 

com isso reconstruir os conhecimentos químicos para que o aluno possa 
refazer a leitura do seu mundo (BERNARDELLI, 2004, p. 02). 

 

Dessa forma, O meio ambiente está intimamente ligado à Química, uma vez 

que o planeta vem sendo atingido por vários problemas que correspondem a esse 

campo do conhecimento.A crença de que o crescimento econômico está vinculado à 

exploração de recursos naturais tidos como inesgotáveis e sempre substituíveis 

pelos avanços da ciência e tecnologia, permeou o pensamento capitalista por muito 

tempo e apenas recentemente começou a ser questionada. 

 

[...] O impacto sobre o meio ambiente é decorrente de dois vetores que se 
juntam criando bases ideológicas da chamada sociedade de consumo. Um 

primeiro vetor corresponde à visão otimista de história e de capacidade 
infinita de inovação tecnológica, que permitiria uma dinâmica sem limites do 
processo de transformação da natureza em bens e serviços. O segundo 

vetor corresponde à ânsia consumista que o capitalismo conseguiu 
disseminar na consciência da humanidade e que se identifica na busca 
acelerada, sendo a própria razão de ser da atividade econômica e a razão 

ontológica do processo civilizatório (BUARQUE, apud MALDANER, 2003, p. 
120). 

 

Segundo Pereset al. (2003), agrotóxico é uma das inúmeras denominações 

dada a um grupo de substâncias químicas destinadas a controlar pragas (animais e 

vegetais) e doenças de plantas. Sendo assim, o Ensino de Química deixa de ser 

encarado como mera transmissão de conceitos científicos, para ser compreendido 

como processo de superação das concepções alternativas dos estudantes, 

possibilitando o enriquecimento de sua cultura científica. Busca-se com esse projeto, 

contextualizar os conteúdos a partir da realidade observada, em que se percebe o 

descontentamento tanto dos educando como de seus pais e a necessidade de aulas 



com ênfase no dia a dia, trazendo para ambos a realidade e as soluções para 

questões de saúde e meio ambiente. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Neste momento será apresentado um conjunto de ações ordenadas com 

objetivos específicos para cada atividade, partindo do conhecimento prévio do aluno. 

Sugere-se que a avaliação seja um processo contínuo de conjunto de instrumentos 

que serão apresentados no decorrer das atividades. 

Para início das atividades é importante que já se tenha trabalhado a 

implementação do projeto junto a equipe pedagógica e direção da escola, para não 

haver choque de informações. Esta ação deverá estar inclusa no planejamento da 

turma, bem como o conteúdo estar de acordo com o currículo da mesma escola. 

 

2.1 AS ATIVIDADES 

 

A seguir, serão apresentadas propostas de atividades a serem desenvolvidas 

em um tempo previsto de 09 aulas mais curso de 24h. 

 

2.1.1 Funções Orgânicas e os Agrotóxicos 

 

O tempo previsto para implementação do conteúdo apresentado aos alunos 

para introdução teórica do estudo, bem como sua abrangência e aplicabilidade, será 

de 15 aulas, porém é o momento em que será necessário muita cautela para 

contextualizar cada conceito. No início de cada assunto novo a ser tratado deverá se 

resgatar dos educandos aquilo que já possuem de conhecimento no referido tema, 

certo de que o conhecimento que possuem normalmente não é elaborado mas sim 

uma experiência vivida no cotidiano. 

Podemos dizer que, alunos, teorias e experiências são uma via de mão dupla 

na qual a comunidade e a escola se integram a fim de gerir oportunidades, 

favorecendo uma gama de conhecimento e crescimento para ambas as partes, ou 

seja, alunos vem com a experiência, recebe os conceitos (teorias) e aplicam no 

campo. 



A educação popular pode ser um instrumento auxiliar na incorporação de 

novas práticas por profissionais. Sua concepção teórica, valorizando o 
saber do outro, entendendo que o conhecimento é um processo de 
construção coletiva, tem sido utilizada pelos serviços, visando a um novo 

entendimento das ações de saúde como ações educativas 
(ALBUQUERQUE;STOTZ, 2004). 

 

Para fundamentar a produção do material didático será utilizada pesquisa-

ação entrevistando os alunos e suas famílias para diagnosticar suas necessidades, 

dialogando durante o processo de pesquisa e na implementação do material 

didático. 

Serão selecionados vídeos a serem sugeridos aos alunos. Utilizar as 

multimídias para também auxiliar os alunos a relacionar diferentes representações e 

linguagens sobre um mesmo conceito ou assunto estudado, num aprendizado mais 

prazeroso, espontâneo e criativo, uma vez que permitem estimular um número maior 

de áreas envolvendo sentido. 

 

2.1.1.1 Funções orgânicas 

 

A cada momento em nossas vidas, usamos a Química e dependemos dela, 

pois as transformações químicas estão ocorrendo ininterruptamente ao nosso redor, 

em toda a natureza, inclusive em nosso corpo. No sangue, encontramos substâncias 

como ureia, colesterol, glicose, etc... Os avanços da tecnologia e da sociedade só 

foram possíveis graças às contribuições da Química. 

A química Orgânica surgiu para estudar o Carbono, o que torna este elemento 

essencial na formação dos compostos orgânicos.Esta seção abrange essas e outras 

propriedades deste elemento fundamental para a vida. É válido ressaltar que o 

carbono está presente na porcentagem de 60 % em massa do organismo humano, 

como também em todos os seres vivos. 

 

Objetivos 

 Conhecer as concepções do aluno a respeito da Química Orgânica e da 

relevância do seu estudo.  Entender como se deu a evolução das funções 

orgânicas, como o carbono realiza as suas ligações, que tipo de ligações ele 

faz, como o carbono pode ser classificado dentro de uma molécula orgânica, 

as formas de representação dessasmoléculas, como as cadeias carbônicas 



podem ser classificadas, as propriedades físicas e químicas desses 

compostos. Assim como aprender sobre organoclorados e organofosforados, 

suas aplicações, danos à saúde e ao meio ambiente, compreender sobre o 

uso correto dos EPI’s. 

 

2.1.1.2 Agrotóxicos 

 

Objetivos 

 

 O Brasil encontra-se entre um dos maiores consumidores de produtos 

praguicidas (agrotóxicos) do mundo, tanto aqueles de uso agrícola como os 

domésticos (domissanitários) e os utilizados em Campanha de Saúde (a 

Secretaria Nacionalde Vigilância Sanitária (SNVS) do Ministério da 

Saúde).Dada a falta de controle no uso destas substâncias químicas tóxicas 

e o desconhecimento da população em geral sobre os riscos e perigos à 

saúde daí decorrentes,estima-se que as taxas de intoxicações humanas no 

país sejam altas (SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES TÓXICO-

FARMACOLÓGICAS, 2011). Deve-se levar em conta que, segundo a 

Organização Nacional de Saúde para cada caso notificado de intoxicação 

ter-se-ia 50 outros não notificados (VINÍCIUS, 2009). A intenção que através 

de análises laboratoriais, possa conscientizar os alunos quanto aos riscos 

pelo uso dos agrotóxicos e o manuseio correto (EPI’s). 

 

Atividade 1 

Apresentação de vídeos 

Objetivo da Atividade:  

 Utilizar vídeos sobre o uso de agrotóxicose EPI’sem seguida promover uma 

discussão entre os alunos para posteriormente refletir sobre influencias 

futuras. 

Tempo previsto:  

2 aulas 

Vídeos  



MONTEIRO, Leonardo. O uso correto dos EPIs na aplicação de agrotóxicos. 01 

jun. 2013. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=V5g3i2BwIL4>.Duração: 10’11 

 
SOUZA, Dyego. Uso de agrotóxicos oferece riscos à saúde e ao meio ambiente, 
alerta pesquisa. 05 maio 2013. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ukgkopXUHnQ>. Duração: 9’58. 
 

Atividade 2 

 

Aplicação de questionário aos alunos e seus familiares. Avaliação na 

comunicação para coleta de dados, faz-se necessário, para o desenvolvimento 

deste, a aplicação em sala de aula e em campo de entrevista semiestruturada com 

os sujeitos da pesquisa, em seu ambiente de trabalho, totalizando 10 questões. As 

entrevistas serão realizadas no contexto sociocultural dos trabalhadores, sem 

dimensionamento de tempo, coletando dados nas respostas discutidas, através de 

uma conversa simples e natural com os pais de alunos agricultores com perguntas 

curtas e diretas sobre questões concretas. 

 

Objetivo 

Identificarconcepções sobre a saúde, aplicações e uso de agrotóxicos, 

reciclagem, reutilização e educação ambiental. 

Tempo previsto: 

1 aula 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Você utiliza algum tipo de agrotóxico em sua propriedade? 

(   ) SIM            (   ) NÃO 

 

2. Você conhece os riscos da utilização de agrotóxicos? Quais? 

(  ) SIM            (  ) NÃO 

Quais ? _____________________________________ 

 

3. Você já se intoxicou com agrotóxicos? 

(  ) SIM            (  ) Não 

https://www.youtube.com/watch?v=V5g3i2BwIL4
https://www.youtube.com/watch?v=ukgkopXUHnQ


4. Você conhece os riscos de contaminação dos alimentos com o uso de 

agrotóxicos 

(  ) SIM            (  ) Não 

 

5. Você utiliza equipamento de proteção individual (EPI)?     

(  ) SIM            (  ) NÃO 

 

6. Quais ? 

____________________________________________________________ 

 

7. Em sua opinião o uso de EPI : é de fundamental importância para evitar 

acidentes. 

(  ) SIM            (  ) Não 

 

8. Tipos de produtos que aplica. Qual destes tem maior uso?  

 

9. Com que frequência utiliza agrotóxicosdurante o ano? 

__________________________________________________ 

 

10. Já fez teste de colinesterase? Quantas vezes? 

 

11. (  ) SIM            (  ) Não      Quantas vezes________________________ 

 

12. Você costuma utilizar algum tipo de protetor solar?  

(  ) SIM            (  ) Não  Quantas vezes ao dia? ___________________ 

 

13. Tem interesse em participar do curso do SENAR (duração: 3 dias com 

certificado de 24 de horas) 

(  ) SIM            (  ) Não   

 

 

 

 

 



Atividade 3 

 

Curso SENAR 

Objetivo: 

Reconhecer a importância e a necessidade do uso de EPI’s e a utilização 

correta dos agrotóxicos. 

 

Tempo previsto: 

3 dias, com carga horária total de 24 horas. 

 

Atividade 4 

 

Seminário 

Objetivos: 

Discutir reais aprendizados e possíveis dúvidas. 

Tempo previsto: 

4 aulas 

 

Procedimentos: 

Reunir todos os alunos do 3° ano do ensino médio com seus respectivos 

familiares. Palestra sobre saúde com farmacêutico Paulo Roberto Santos e com 

agrônomo do Instituto Emater. Discussão de dúvidas e relatos de intoxicações. 

 

Atividade 5 

 

Pesquisas no laboratório de informática sobre organoclorados e 

organofosforados. 

Objetivo: 

 

Tempo previsto: 

2 aulas 

 

 

 



Procedimentos: 

Dividir os alunos em grupos de 05 alunos, levá-los para o laboratório de 

informática para pesquisar e relatar sobre os organoclorados e organofosforados, 

suas aplicações, possíveis danos a saúde, etc...  

Colocar o texto abaixo para direcionamento da pesquisa.  

Alunos do período matutino serão avaliados com maior rigor nas teorias 

enquanto que os alunos do período noturno na prática. 

Texto de auxílio para direcionamento da pesquisa. 

Todo composto químico que é capaz de combaterinsetosé 

denominadoinseticida. Os inseticidas são utilizados em lavouras, no combate de 

pragas que assolam as plantações, em indústrias e também em residências. 

 

No início, ao surgimento da necessidade do uso de inseticidas, eram 
utilizadas substâncias químicas altamente tóxicas, como o arsênio, o 
mercúrio e o tabaco. Durante aSegunda guerra mundial, 

foramdesenvolvidosdiversos gases bélicos, e em um desses foi possível 
observar um efeito tóxico contra insetos, daí surgem os inseticidas. Em 
1948, o cientista Paul Muller ganhou o Prêmio Nobel de Química por ter 

descoberto o mais famoso inseticida de todos os tempos, o DDT 
(DicloroDifenilTricloroetano). A maioria dos agrotóxicos possui como grupos 
químicos: organofosforados, carbamatos e piretróides. Os inseticidas 

organofosforados e os carbamatos são poderosos inibidores de enzimas 
fundamentais para o bom funcionamento do sistema nervoso. Essas 
substâncias podem ser absorvidas pelo organismo pelo contato com a pele, 

por ingestão, ou inalação. Atuam no sistema nervoso central, no sangue e 
em outros órgãos (TROIAN, 2009, p. 8). 

 

Os inseticidas são comumente classificados de acordo com sua 

composiçãoquímica. Veja os principais grupos: 

1. Organoclorados(DDT, BHC, HHC): são compostos orgânicos que 

apresentamátomos de cloroemligações covalente na cadeia. Trata-se de 

substâncias altamente tóxicas, de grande poder de acumulo nacadeia 

alimentar, de toxidade crônica, ou seja, seus efeitos se manifestam de 

forma lenta pelo organismo, insolúveis em água, lipofílicos (afinidade com 

gorduras) e de caráter cancerígeno. Devido a tais poderes maléficos, os 

organoclorados passaram a ter uso proibido há por volta de 30 anos, não 

são mais produzidos no Brasil e em vários outros países. 

2. Organofosforados(PARATHION, MALATHION, ORTHENE, BIDRIN): 

sãoésteresdoácido fosfórico. Menor teor de toxidez com relação aos 

organoclorados, porém, são absorvidos pelo organismo humano através de 



todas as vias possíveis (respiratória, gastrointestinal, dérmica, por 

membranas de mucosas). Não são cumulativos, insolúveis em água, 

apresentam toxidade aguda (efeitos aparecem rapidamente no organismo). 

3. Carbamatos(CARBARYL, METHOMIL, FURADAN): são ésteres do ácido 

carbâmico, muitas vezes sintetizados a partir de compostos 

organofosforados. Apresenta toxidade aguda média, baixo acúmulo no 

meio ambiente, são insolúveis em água, pouco absorvidos pelo organismo 

humano e bastante utilizados no controle de insetos em estocagem de 

grãos. 

 

Os inseticidas, de um modo geral, apresentam sérios efeitos ao homem e o 

meio ambiente, visto que podem contaminar águas dizimando espécies que têm 

esse ambiente como habitat. Seu uso comumente confere aos insetos certa 

resistência, tornando necessárias aplicações cada vez maiores. O vegetal sofre 

alterações metabólicas e estruturais, e o próprio ser humano também sente 

consequências, sendo a principal delas, o câncer. O ideal é utilizar inseticidas que 

têm eficácia comprovada mesmo quando aplicado em pequenas quantidades, não 

são tóxicos ao homem, a outros animais e nem ao meio ambiente, econômicos, de 

fácil aplicação e que apresentem baixo acúmulo na ambiente, como é o caso dos 

inseticidas naturais. 

 

Avaliação 

 

Escrita, por meio de questionamento e avaliação de aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3CRONOGRAMA 

 

 

ATIVIDADES 

 1º Período 

1º Semestre de 2015 

1º Período 

2º Semestre de 2015 

 
ATIVIDADE 1 

 

 
Apresentação de 

vídeos 

 
X 

 

 

Atividade 2 
 

 

Aplicação de 
questionário 

 

X 

 

 
Atividade 3 

 

 
Curso do Senar 

 X 

 
Atividade 4 

 
Seminário 

 X 

Atividade 5 Pesquisas na Internet X X 

Avaliação  X X 
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