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Resumo:  
 

Um dos desafios do professor de 
Química é a maneira de abordar 
determinados conteúdos, principalmente 
se envolvem fórmulas e cálculos, 
provocando nos alunos desinteresse 
pela disciplina.  Esta Unidade Didática 
terá como finalidade elaborar uma 
estratégia metodológica que auxilie os 
alunos no conteúdo de Concentração de 
Soluções. A proposta é aplicar o Método 
da Aprendizagem Colaborativa e Ativa, 
cujo objetivo é instigar nos alunos o 
prazer de estudar esse conteúdo, 
através do trabalho em grupo e interação 
com os colegas. Além dessa abordagem, 
serão realizadas aulas experimentais 
integrando teoria e prática. 
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Apresentação 

  

 Muitos conteúdos trabalhados na escola, particularmente no Ensino Médio, 

não tem sentido na visão dos alunos. Este problema é detectado particularmente na 

disciplina de Química, onde os alunos têm dificuldade em relacionar o conteúdo de 

Química com situações cotidianas, pois ainda se espera deles a excessiva 

memorização de fórmulas, nomes e tabelas.   

Esta dificuldade é vista particularmente, quando são abordados os conceitos 

de concentrações no 2°ano do Ensino Médio, que é considerado por professores e 

alunos como o ano mais difícil da disciplina de Química, refletindo numa quantidade 

excessiva de notas baixas e reprovações.  

Segundo Torricelli (2007), um ensino centrado no uso de fórmulas e cálculos, 

memorização excessiva contribuem para o surgimento de dificuldades de 

aprendizagem e desmotivação dos estudantes (TORRICELLI, 2007). 

O aluno precisa se sentir motivado para aprender, e uma maneira de 

contornar este problema, seria utilizar novas estratégias de ensino que o envolvesse 

diretamente no processo ensino/aprendizagem. 

Sem a pretensão de solucionar o problema de ensino/aprendizado de 

Química do 2° ano do Ensino Médio, metodologias como Aprendizagem 

Colaborativa e Ativa envolvendo o estudo em grupo e a utilização de atividades 

experimentais, têm como principal objetivo facilitar a aprendizagem, além de 

propiciar um maior envolvimento entre alunos e professores. 

A Aprendizagem Colaborativa e Ativa promove uma participação mais efetiva 

do aluno, uma vez que, da construção em conjunto, da interação e troca entre os 

alunos é que esta aprendizagem acontece, com o objetivo de facilitar o aprendizado 

e a convivência no ambiente escolar. 

A Aprendizagem Colaborativa na versão de Campos e colaboradores (2003, 

p. 26) consiste em: “Uma proposta pedagógica na qual estudantes ajudam-se no 

processo de aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o professor, com 

o objetivo de adquirir conhecimento sobre um dado objeto.” (CAMPOS et al.,2003, p. 

26). 



Atividades colaborativas apresentam inúmeros benefícios entre estudantes. 

Os trabalhos dos autores Coll Salvador (1994) apud Colaço (2004) apontam ganhos 

em termos de:  

1) socialização (o que inclui aprendizagem de modalidades 
comunicacionais e de convivência), controle dos impulsos agressivos, 
adaptação às normas estabelecidas (incluindo a aprendizagem 
relativa ao desempenho de papéis sociais) e superação do 
egocentrismo (por meio da relativização progressiva do ponto de vista 
próprio); 2) aquisição de aptidões e habilidades (incluindo melhoras 
no rendimento escolar); e 3) aumento do nível de aspiração escolar 
(COLL SALVADOR,1994 apud COLAÇO,2004). 

 

Além de uma metodologia baseada na colaboração para o ensino de química, 

as atividades experimentais também podem ser um recurso que facilitam a 

compreensão do conhecimento Químico contribuindo para a interação entre os 

participantes dos grupos. 

Para Moreira e Levandowski (1983) a atividade experimental: 

 
É um importante elemento para o ensino de Química e esse tipo de atividade 
pode ser direcionado para que atinja diferentes objetivos, tais como facilitação 
de aprendizagem, habilidades motoras, hábitos, técnicas e manuseio de 
aparelhos, aprendizagem de conceitos e suas relações, leis e princípios 
(MOREIRA E LEVANDOWSKI, 1983). 

 

A Unidade Didática terá como finalidade ensinar os conteúdos de 

concentração das soluções, abordando metodologias Colaborativa e Ativa e aulas 

experimentais, tornando com isso os alunos do 2º ano do Ensino Médio participantes 

no processo de ensino/aprendizagem.  

O presente trabalho compreende uma Unidade Didática que será utilizada 

como estratégia de Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica no 

Colégio Estadual Dom Pedro II – Ensino Fundamental e Médio, localizado no bairro 

Morumbi, no município de Foz do Iguaçu-PR, e será desenvolvido com alunos do 2º 

ano do Ensino Médio. 

A Unidade Didático-Pedagógica foi organizada em 4 Etapas :  

Na 1º etapa o aluno aprenderá os termos usados para expressar os diferentes 

tipos de Concentração envolvendo as Soluções e terá duração de 12 horas/aulas 

subdividida em três atividades.  



Na 2º etapa o aluno conhecerá o Método Trezentos (300) e a importância de 

se trabalhar em grupo desenvolvendo a Aprendizagem Colaborativa e Ativa. Esta 

etapa terá duração de 4 horas/aulas subdividida em duas atividades. 

Na 3º etapa o aluno vivenciará o que é o trabalho em grupo utilizando o 

método da Aprendizagem Colaborativa e Ativa. Esta etapa terá duração de 12 

horas/aulas subdividida em quatro atividades. 

Na 4º etapa o aluno fará a leitura dos textos sobre: “Soluções, salinas e 

Centrifugação do sangue” e conhecerá as unidades de medidas de volume utilizadas 

para os cálculos de concentração, através de questões e realização de 

experimentos de maneira Colaborativa. Esta etapa terá duração de 14 horas/aulas 

subdividida em quatro atividades. Posteriormente, utilizando um questionário 

individual, os alunos poderão avaliar o método da Aprendizagem Colaborativa e 

Ativa. 

 

 

 

O professor através de aula expositiva irá abordar os conceitos e os termos 

usados para expressar os diferentes tipos de concentrações de soluções. Os alunos 

realizarão exercícios de fixação e uma avaliação individual onde será possível 

verificar a compreensão do conteúdo. 

 

ATIVIDADE 1: Desenvolvimento do conteúdo de concentração na forma de slides, 

conforme link. Esta atividade terá duração de 8 horas/aula. 

https://drive.google.com/file/d/0B3tc3SQAm0AUOWRjVUhJXzdpb1E/view?usp=shari

ng 

 

ATIVIDADE 2: Exercícios de fixação que será realizado individualmente pelos 

alunos, verificando o entendimento do conteúdo de concentração. A lista de 

exercícios está apresentada no link abaixo. Esta atividade terá duração de 2 

horas/aula. 

https://drive.google.com/file/d/0B3tc3SQAm0AUZUFCX2lLV1BRUVk/view?usp=shari

ng 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3tc3SQAm0AUOWRjVUhJXzdpb1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3tc3SQAm0AUOWRjVUhJXzdpb1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3tc3SQAm0AUZUFCX2lLV1BRUVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3tc3SQAm0AUZUFCX2lLV1BRUVk/view?usp=sharing


ATIVIDADE 3: Avaliação do conteúdo Individual. O aluno irá realizar uma 

avaliação com questões de múltipla escolha e cálculos referentes ao conteúdo de 

concentração das soluções. Para Libâneo (1994) a avaliação é: 

 

Uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que deve 
acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através 
dela os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do 
professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos a fim de 
constatar progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as correções 
necessárias (LIBANEO, 1994, p.195). 
 

Esta atividade terá duração de 2 horas/aula. 
 

Sugestão de avaliação:                                 

https://drive.google.com/file/d/0B3tc3SQAm0AUa1lwaTBHU1YwSG8/view?usp=shari

ng 

 

 

 

              

Após a realização das atividades desta etapa, o aluno conhecerá o Método 

Trezentos (300) e compreenderá a importância de se trabalhar em grupo de forma 

Colaborativa e Ativa. 

ATIVIDADE 1: Apresentação do Método Trezentos (300). Esta atividade terá 

duração de 2 horas/aula.  

O professor Ricardo Fragelli da Universidade de Brasília (UnB) desenvolveu a 

Metodologia Trezentos baseada na Aprendizagem Ativa e Colaborativa como uma 

alternativa ao Problema da Ansiedade em provas, uma vez que o autor associou 

este problema ao baixo rendimento dos alunos na disciplina de cálculo I.  

Link do Artigo: 

http://gestaoesaude.unb.br/index.php/gestaoesaude/article/view/1390/pdf_1 

A metodologia dos Trezentos consiste em promover a colaboração entre os 

estudantes, formando grupos de estudo, despertando o olhar para as dificuldades de 

aprendizagem do outro. Os grupos são formados pelo professor da seguinte forma: 

os estudantes realizam uma avaliação individual e após a correção dessa avaliação 

https://drive.google.com/file/d/0B3tc3SQAm0AUa1lwaTBHU1YwSG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3tc3SQAm0AUa1lwaTBHU1YwSG8/view?usp=sharing
http://gestaoesaude.unb.br/index.php/gestaoesaude/article/view/1390/pdf_1


o professor forma os grupos incluindo estudantes que apresentaram bom 

rendimento e estudantes que apresentaram rendimento considerado insatisfatório. 

Aos estudantes com baixo rendimento é ofertada uma nova avaliação desde que 

esse estudante realize tarefas/atividades (encontros presenciais e lista de 

exercícios) com o seu grupo. Esses estudantes ficarão com a melhor das duas notas 

obtidas. 

Vídeo: A metodologia dos Trezentos com detalhes técnicos para professores. 

Duração: 17min 

https://youtu.be/QLJtwsX8NqU 

 

ATIVIDADE 2: Aprendendo a trabalhar em grupo. Esta atividade terá duração de 

2 horas/aula.  

Segundo as definições do trabalho em grupo Parrila (apud ARNAIZ et al, 

1999) diz: 

 

Grupos colaborativos são aqueles em que todos os componentes 
compartilham as decisões tomadas e são responsáveis pela 
qualidade do que é produzido em conjunto, conforme suas 
possibilidades e interesses (PARRILA apud ARNAIZ, HERRERO, 
GARRIDO e DE HARO, 1999). 

 

No entanto, o trabalho colaborativo possibilita o resgate de valores como o 

compartilhamento e a solidariedade que com o passar do tempo foram se perdendo, 

tornando a sociedade atual individualista e competitiva. 

Sendo assim, para sensibilizar os alunos da importância do trabalho em 

grupo, convivência e respeito entre os membros dos grupos, o professor poderá 

exibir o vídeo motivacional disponibilizado a seguir:  

Vídeo: Motivacional - Trabalho em equipe - Juntos fazemos mais e melhor 

 Duração: 3 min  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=twg9SCt76UE 

 

 

 

https://youtu.be/QLJtwsX8NqU
https://www.youtube.com/watch?v=twg9SCt76UE


                
 

          Ao final dessa etapa o aluno deverá ter vivenciado o que é a Aprendizagem 

Colaborativa e Ativa realizando exercícios em grupo e avaliação individual. Os 

grupos serão formados pelo professor conforme o rendimento dos alunos na 

avaliação individual realizada na terceira atividade da etapa 1. 

 

ATIVIDADE 1: Nesta atividade cada grupo irá elaborar duas questões envolvendo 

situações do cotidiano relacionadas ao conteúdo de concentração das soluções. 

Esta atividade terá duração de 4 horas/aula. Abaixo estão apresentadas algumas 

sugestões de atividades com situações do cotidiano, retiradas do livro Química 

Cidadã. 

Fonte:https://drive.google.com/file/d/0B3tc3SQAm0AURXdNQ0pOem9JLWc/view?us

p=sharing 

1) Determinado produto comercializado em supermercados e destinado à remoção 

de crostas de gordura de fornos consiste em uma solução aquosa 2,0mol/L de soda 

cáustica(hidróxido de sódio). O rótulo de embalagem informa que contém 800 ml do 

produto. Determine a massa de soda cáustica presente nesse produto.  

Atenção: Produtos domésticos para limpeza de fornos com NaOH não devem ser 

manipulados sem orientação e supervisão adequada. Podem provocar sérias lesões 

na pele, nos olhos e nas mucosas. Se ingeridos, causam graves lesões internas. 

Têm alto poder corrosivo sobre alguns metais, como o crômio e alumínio. Óculos de 

segurança, luvas e aventais protetores são obrigatórios. 

2) Em uma amostra de 1kg de um lote de salsicha em lata os técnicos detectaram a 

presença de mais de 300mg de estanho. Levando em conta que é proibido 

comercializar alimentos contendo mais de 250 ppm de estanho, em massa, conclua 

se esse produto pode ou não ser comercializado. Justifique. 

3) Você tem três copos de uma limonada muito azeda. Em uma jarra de tamanho 

apropriado, quantos copos de água você adicionaria a esses três copos de limonada 

a fim de que a concentração, em mol/L, dos solutos presentes se reduza a 60 % da 

inicial?   

Obs: Considere que todos os "copos" mencionados tenham o mesmo volume! 

https://drive.google.com/file/d/0B3tc3SQAm0AURXdNQ0pOem9JLWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3tc3SQAm0AURXdNQ0pOem9JLWc/view?usp=sharing


4) No descarte de embalagens de produtos químicos, é importante que elas 

contenham o mínimo possível de resíduos, evitando ou minimizando consequências 

indesejáveis. Sabendo que, depois de utilizadas, em cada embalagem de 1 litro de 

NaOH sólido restam 4 gramas do produto, considere os seguintes procedimentos:  

Embalagem I: uma única lavagem, com 1 L de água.  

Embalagem II: duas lavagens, com 0,5 L de água em cada vez.  

Dados: massas molares: Na = 23 g/mol, O = 16 g/mol e H = 1 g/mol.  

a) Qual a concentração de NaOH, em mol/L, na solução resultante da lavagem da 

embalagem I? 

 b) Considerando que, após cada lavagem, restam 0,005 L de solução no frasco, 

determine a concentração de NaOH, em mol/L, na solução resultante da segunda 

lavagem da embalagem II e responda: qual dos dois procedimentos de lavagem foi 

mais eficiente? 

 

ATIVIDADE 2: Esta atividade contemplará as questões realizadas pelos grupos 

na atividade 1 da etapa 3, onde será elaborada uma única lista, disponibilizada para 

todos os alunos. Esta atividade terá duração de 3 horas/aula, realizada em grupo. 

 

ATIVIDADE 3: Esta atividade contemplará exercícios sobre Concentração 

Comum, Título em Massa e Molaridade, que será realizada pelos grupos. Esta 

atividade terá duração de 3 horas/aula. A lista está disponibilizada no link: 

http://projetomedicina.com.br/site/attachments/article/586/fisico_quimica_concentrac

ao_comum_molaridade_titulo_exercicios_gabarito.pdf 

 

ATIVIDADE 4: Nesta atividade o aluno realizará uma avaliação individual, 

descritiva, com questões de múltipla escolha e cálculos referente ao conteúdo de 

Concentração das Soluções. Esta atividade terá duração de 2 horas/aula. 

Sugestão de avaliação: 

https://drive.google.com/file/d/0B3tc3SQAm0AUTmRUT2l4U1Q0OFU/view?usp=sha

ring 

Observação: a avaliação só será realizada pelos alunos que concluíram as 

atividades 1, 2 e 3 da etapa 3.  

http://projetomedicina.com.br/site/attachments/article/586/fisico_quimica_concentracao_comum_molaridade_titulo_exercicios_gabarito.pdf
http://projetomedicina.com.br/site/attachments/article/586/fisico_quimica_concentracao_comum_molaridade_titulo_exercicios_gabarito.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B3tc3SQAm0AUTmRUT2l4U1Q0OFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3tc3SQAm0AUTmRUT2l4U1Q0OFU/view?usp=sharing


 

              

 

Nesta etapa o aluno reconhecerá as unidades de volume e de massa 

utilizadas em cálculos de Concentração de Soluções realizando questões e 

experimentos em grupos.  

ATIVIDADE 1: Leitura do texto “ATIVIDADE DE QUÍMICA – SOLUÇÕES”. Esta 

atividade terá duração de 4 horas/aula. 

Após a leitura do texto, os alunos, em grupo, poderão fixar o conteúdo 

estudado, através da resolução de 11 questões elencadas a seguir:  

1) Qual a origem do sal presente nos oceanos? 

2) Aproximadamente quantos litros de água do mar são necessários para se obter 5 

Kg de sal? 

3) Calcule em g/l a concentração de uma solução de nitrato de potássio, sendo que 

em 500 ml de solução encontramos 88 g do sal. 

4) Que quantidade de cloreto de sódio existe em 0,0003 m3 de uma solução cuja 

concentração é de 45 g/l? 

5) Uma solução aquosa de álcool apresenta concentração de 200 g/l. se foram 

usados 40 g de álcool, qual o volume da solução em litros e cm3? 

6) O que são respectivamente soluções diluídas, concentradas e saturadas? 

7) Qual a massa de açúcar ingerida por uma pessoa ao beber um copo de 250 ml de 

limonada na qual o açúcar está presente na concentração de 80 g/l? 

8) Por evaporação e purificação, um litro de água do mar fornece 27g de cloreto de 

sódio. Que volume de água do mar, em m3, precisa ser empregado para eu uma 

salina produza 1 tonelada de cloreto de sódio? 

9) São dissolvidos 250g de cloreto de sódio em água suficiente para 2000 ml de 

solução. Qual é a concentração comum dessa solução? 

10) 380g de açúcar foram adicionados a uma certa quantidade de água, obtendo-se 

uma solução 70g/L. Qual o volume dessa solução, em mL?    

11)  A concentração comum de uma solução é de 28 g/L. Determine o volume, em 

mL, dessa solução, sabendo que ela contém 75g de soluto. 

Fonte: http://quimicaensinada.blogspot.com.br/2011/03/solucoes.html 

http://quimicaensinada.blogspot.com.br/2011/03/solucoes.html


 

ATIVIDADE 2: Preparo e diluição de soluções de suco artificial em pó. Esta 

atividade terá duração de 4 horas/aula.  

Objetivo: Fazer com que aluno reconheça algumas soluções presentes no cotidiano 

e seus respectivos solutos(s) e solventes, estando apto a preparar soluções a partir 

do soluto(s) e do solvente, bem como o seu preparo através da diluição da solução. 

 1. Questões prévias  

a) Qual a relação entre a intensidade da cor e a concentração das soluções?  

b) O que você entende por “solução química”?  

c) Dê alguns exemplos de soluções encontradas em sua casa.  

 

2. Materiais e reagentes 

- Balança  

- Pissete com água 

- Vidro de Relógio 

- Béqueres ou copos - 3 unidades de 200 mL 

 - Espátula metálica ou colher 

- Suco artificial em pó – 35g (1 pacote) 

  

3. Procedimento experimental  

-Identifique os três béqueres com as letras: A, B e C.  

- Em seguida, utilizando uma balança e com o auxílio de uma espátula, pese, em um 

vidro de relógio, 5g do soluto (pó do suco). Adicione ao béquer A.  

- Da mesma forma, pese 10g do soluto e adicione ao béquer B.  

- Em seguida, pese 15g do soluto e adicione ao béquer C.  

- Adicione água em cada um dos béqueres até que o volume seja de 150 ml.  

- Então, com a espátula metálica, homogeneíze as soluções até dissolver 

completamente o soluto (se for possível).  

- Com a pissete, adicione água para acertar o volume da solução até 200 ml. 

Homogeneíze novamente as soluções.  



Após a realização do experimento aponte o que você observa ao comparar as três 

soluções. Preencha as primeiras duas linhas da Tabela 1 com os resultados que 

foram verificados.  

 Sabendo que a concentração em massa é: c =m/v 

Sendo: Concentração em massa da solução - C (g/L)  

Massa do soluto - m (g)  

Volume d a solução - V (L)  

Usando os valores das massas e volumes utilizados nesse experimento, calcule a 

concentração de cada uma das soluções preparadas nos béqueres A, B e C e 

preencha o restante da Tabela 1. 

Tabela1: Dados das Soluções preparadas. 

                                      Soluções preparadas 

 A B C 

Intensidade da cor     

Apresenta corpo de 

fundo?  

   

Massa medida (g)     

Volume utilizado (L)     

Concentração (g/L)     

 

4. Cálculos 

Espaço reservado para o cálculo da concentração das soluções A, B e C. 

Lembrando: c =m/v (c=concentração, m=massa, v=volume) 

                    

5. Questionário  

a) Ao adicionar água em um suco ou leite no Nescau, ele fica mais “forte” ou “fraco”? 

Baseado nessa resposta, a bebida fica mais concentrada ou menos concentrada 

após a adição de água ou do leite?  

b) Qual é a solução mais concentrada? E a mais diluída? 

c) É possível, a partir da solução mais concentrada, preparar uma diluída? Como?  

 

 



d) De acordo com o experimento, a solução A tem 5g de soluto em 200mL de 

solução e a solução C possui 15g de soluto em 200mL. Após ter calculado a 

concentração dessas soluções (no item 5. Resultados), descubra quanto de água 

deve ser adicionado na solução C para que tenha a mesma concentração da 

solução A.  

e) Caso haja uma solução com corpo de fundo, a que isso está relacionado?  

Fonte: 
http://www.pibidquimica.joinville.udesc.br/wpcontent/uploads/2015/09/SOLU%C3%8
7%C3%95ES-Pr%C3%A1tica-do-suco.pdf 

 

ATIVIDADE 3: Experimento - A determinação da quantidade de etanol presente 

na gasolina comercial. Esta atividade terá duração de 4 horas/aula. 

Primeiramente o professor poderá explicar aos alunos que há adição de água 

no álcool e de álcool na gasolina e que, muitas vezes um veículo apresenta 

problemas devido o excesso de álcool na gasolina ou de outro produto químico 

adicionado aos combustíveis. É importante que eles dialoguem entre si, falando se 

já vivenciaram ou presenciaram tal situação. 

Posteriormente, os alunos realizarão o seguinte experimento:  

Determinação do teor de álcool na gasolina. 

1. Objetivo 

Verificar se o teor de álcool na gasolina está dentro das normas técnicas e em 

perfeitas condições de uso. Segundo o CNP (Conselho Nacional do Petróleo), deve 

estar entre 18 % e 24%.  

2. Materiais e reagentes 

- uma proveta de 100 mL com tampa; 

- 50 mL da gasolina; 

- 50 mL de água. 

3. Procedimento experimental 

-Coloque a gasolina na proveta e acrescente a água. Haverá formação de uma 

mistura heterogênea, a água adicionada irá depositar-se no fundo do recipiente 

(anote o volume que a porção de água ocupa);  

-Feche a proveta com a tampa e agite a mistura;  

-Neste instante a mistura vai parecer homogênea, mas bastam alguns segundos 

http://www.pibidquimica.joinville.udesc.br/wpcontent/uploads/2015/09/SOLU%C3%87%C3%95ES-Pr%C3%A1tica-do-suco.pdf
http://www.pibidquimica.joinville.udesc.br/wpcontent/uploads/2015/09/SOLU%C3%87%C3%95ES-Pr%C3%A1tica-do-suco.pdf


para que a porção de água se deposite no fundo novamente (anote o volume que 

ela ocupa).  

4. Cálculos 

Considerando-se V’ o volume da mistura água/álcool e V” o volume de álcool na 

gasolina, temos V’’=V’ -  50mL 

O volume da mistura álcool/água encontrado foi de ____ml, assim temos 

 V’’= ?- 50    V’’=? 

A partir do volume se calcula a porcentagem de álcool na gasolina (x): 

5mL -100%  

O teor de álcool nessa amostra de gasolina é de ____%. 

5. Questionário 

a) O que você observou quando adicionou água à gasolina?  

b) É possível identificar a água e a gasolina? Como? O volume dos materiais 

(gasolina e água) se alteraram? 

c) Baseado em dados de solubilidade, a água extraiu o álcool ou a gasolina?  

d) Comparando os volumes iniciais e finais, como você pode calcular a quantidade 

de álcool presente na amostra de gasolina?  

e) Qual é o teor de álcool nesta amostra?  

 

ATIVIDADE 4: Questionário para Avaliar o Método. Esta atividade terá duração de 

2 horas/aula. 

Neste momento os alunos, individualmente, poderão responder o questionário 

sugerido a seguir, como proposta de avaliação do seu desempenho relacionado à 

Aprendizagem Colaborativa e Ativa. 

1) Quais as dificuldades encontradas no conteúdo ao estudá-lo individualmente? 

2) Ao realizar atividades em grupo você achou que facilitou a compreensão do 

conteúdo? 

3) Cite as vantagens e as desvantagens que você encontrou ao utilizar esta 

metodologia de ensino. 

 

 

 



4) Seu desempenho melhorou  após a aplicação da Aprendizagem Colaborativa e 

Ativa? 

5) Ao realizar experimentos em grupo facilitou o seu entendimento ? De que forma? 

6) Como você avalia a interação no seu grupo? 

7) Como foi a atuação do líder do grupo no seu processo de ensino-aprendizagem? 

8) Você acha que o Método Trezentos pode ser utilizado em outras disciplinas? 

  

SUGESTÃO DE VÍDEOS: 

 Trezentos - Águias Que Cantam. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=gay6TYwVwf4&feature=youtu.be 

Explicando o Método Trezentos 300. Disponível em: https://youtu.be/s0g1AgGFP5k 

O papel do professor - Rubem Alves Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=_OsYdePR1IU&feature=youtu.be#t=200.666847 
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