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Resumo: 

 

É notório que a utilização das tecnologias em sala de aula é 

um importante atrativo para nossos educandos. Nessa 

perspectiva, a presente proposta de produção didática, busca 

alternativas para aliar as Tecnologias da Informação e 

Comunicação com o ensino da Química para que aja o 

efetivo aprendizado. O público alvo a ser atingido são os 

alunos do primeiro ano do Ensino Médio, com o conteúdo 

Substâncias Químicas e suas propriedades, objetivando 

instigar os alunos a participarem nas aulas, garantindo assim 

a eficácia do processo de ensino-aprendizagem dos 

conteúdos Químicos e influenciando na formação de um 

aluno criativo e participativo. Por conseguinte, os 

encaminhamentos do projeto serão desenvolvidos com a 

aplicação das TICs como ferramenta nas aulas de Química. 

Palavras-chave: TICs, Metodologias, Internet, Substâncias Químicas. 

Formato do Material Didático: Unidade Didática 

Público:  Alunos do primeiro ano do Colégio Estadual Dr. 

Eduardo Virmond Suplicy 

 

 



1-APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Percebe-se que uma das situações que mais desmotivam os estudantes são aulas 

com pouca de interatividade e expositivas que objetivam apenas a memorização de 

conceitos e resolução de exercícios. Esta metodologia utilizada, ainda, por muitos 

professores em nossos estabelecimentos de ensino origina uma frustrante desconexão 

entre a teoria e a prática. 

Nossas escolas infelizmente convivem uma dura realidade em que os laboratórios 

de química estão sucateados, na sua maioria, não possuem qualquer recurso de segurança 

básica, ou mesmo equipamentos, vidrarias ou reagentes para serem utilizados. Isto 

dificulta a realização de diversas práticas laboratoriais, principalmente as que liberam 

gases ou formam resíduos nocivos ao meio ambiente. Outros estabelecimentos, como é o 

caso do Colégio Estadual Suplicy, nem se quer possui um laboratório de química.  

Tendo em vista tais dificuldades, aliadas a praticas pedagógicas que tomam como 

base aulas expositivas, acabam por tornar as aulas de química monótonas, complexas e 

sem a devida assimilação dos conteúdos.  

Contrapondo essa realidade e buscando alternativas que possam despertar o 

interesse dos alunos e instigar um ensino contextualizado, atualizado e significativo 

durante as aulas de Química, será abordado o conteúdo Substâncias Químicas e suas 

Propriedades com auxílio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 



objetivando propiciar situações em que o aluno atue na construção do conhecimento 

científico. 

Como parte integrante da Implementação Pedagógica, a Produção Didático-

pedagógica será aplicada com os estudantes do 1° ano do Ensino Médio, no primeiro 

semestre do ano 2017 e se apresenta na forma de Unidade didática, miscigenada por 

atividades diversificadas, com abordagem dos conteúdos específicos a serem 

desenvolvidos em 09 etapas, de acordo com o seguinte planejamento: 

 

* “Começando a brincadeira”: apresentação do projeto para os envolvidos e 

esclarecimento dos encaminhamentos metodológicos e respectivos processos avaliativos 

(2 aulas); 

* “Mais do mesmo”: estudar em sala, através de aula expositiva, os conteúdos de 

Substâncias Químicas, suas propriedades físicas e químicas e após aplicar um 

questionário diagnostico para avaliar a apropriação dos conceitos acumulando nessa 

estratégia de ação (6 aulas); 

* “Começou a diversão”: utilização do laboratório de informática para a realização de 

pesquisas e navegação em sites e blogs previamente sugeridos pelo professor (2 aulas); 

* “Conhecendo novos recursos”: criação de 5 grupos de alunos, com a finalidade de 

realizarem pesquisas sobre a utilização de softwares educacionais, simuladores, 

infográficos, animações, áudios e vídeos para a realização de práticas laboratoriais 

envolvendo os conteúdos específicos desse módulo, cada grupo fará uma síntese 

contendo sugestões sobre o uso desses recursos nas aulas de química (4 aulas); 

* “Desafio”: Aplicação da Gincana do Conhecimento (2 aulas); 

*  “Mãos à Obra”: aprendendo a utilizar o Prezi (slides) como recurso didático (4 aulas); 

* “Agora é minha vez”: cada grupo usará os recursos tecnológicos que disponibilizarem 

para criar uma apresentação com os conteúdos estudados, que pode ser através de 

elaboração de slides, criação de vídeo ou áudio, sobre temas relacionados (substâncias, 

fenômenos químicos e físicos, reações químicas) aos conteúdos propostos para estudo (6 

aulas);  

* “1,2,3 – Gravando...”: apresentação do material produzido aos colegas e professora 

(20 minutos cada grupo – 4 aulas). 

*  “Mostrando os Resultados”: Para avaliar a metodologia utilizada, será aplicado o 

mesmo questionário inicial com a intenção de analisar se houve uma melhora significativa 



na aprendizagem após a utilização das TICs como ferramenta e estratégia de ação 

pedagógica (2 aulas); 

 

2-ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

1ª ETAPA 

 

 

 

 

Nessa etapa será feita a apresentação do projeto aos alunos, será explicado os 

encaminhamentos metodológicos, os recursos utilizados bem como os processos 

avaliativos que serão utilizados no decorrer da implementação. 

Objetivo: Apresentar o projeto aos alunos e torna-los ciente da aplicação do mesmo. 

Duração: 2 aulas.  

Data: Fevereiro 2017. 

Procedimentos Metodológicos: Conversa com os alunos e posteriormente apresentar do 

projeto. 

Recursos Utilizados: Projetor Multimídia. 

Material de Pesquisa: Produção Didático-pedagógica. 

 

 

2ª ETAPA 

 

 

 

 

“O desenvolvimento de saberes e de práticas 

ligadas à transformação da matéria e presentes na formação 

das diversas civilizações foi estimulado por necessidades 

humanas, tais como: a comunicação, o domínio do fogo e, 

posteriormente, o domínio do processo de cozimento.  

Esses saberes e/ou práticas (manipulação dos 

metais, vitrificação, feitura dos unguentos, chás, remédios, 

“Começando a Brincadeira” 

 

“Mais do Mesmos” 

 



iatroquímica, entre outros), em sua origem, não podem ser 

classificados como a ciência moderna denominada 

Química, mas como um conjunto de ações e procedimentos 

que contribuíram para a elaboração do conhecimento 

químico desde o século XVII.” DCE – Paraná, 2008, pg. 

38. 

Sendo a Química uma ciência, ele se preocupa em estudar a natureza da matéria, 

suas transformações e a energia envolvida nesse processo. 

Para tanto, faz-se necessário compreender o conceito primeiro da Química –

“Matéria e energia”. 

Matéria: tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço 

Energia: A força capaz de modificar a matéria, provocar ou anular movimentos 

ou ainda causar sensações. 

Para começar a organizar as substâncias a fins de estudo, precisamos entender que 

elas possuem propriedades características que permitem distingui-las umas das outras. 

Essas propriedades podem ser: Propriedades físicas e Propriedades químicas. 

Propriedades Físicas: São quaisquer transformações que ocorre na matéria sem que haja 

alteração na sua constituição íntima, ou seja, resultam em fenômenos apenas físicos.  

Entre eles, vamos nos ater nas mudanças de estado físicos da matéria, Densidade, 

Substâncias Puras e Misturas, Ponto de fusão e Ponto de Ebulição e Separação de 

Misturas. 

Propriedades Químicas: Quando ocorre uma transformação capaz de alterar a estrutura 

da matéria de tal modo que haja formação de novas substâncias, referem-se a uma 

capacidade que algumas substâncias têm de se transformarem em outras através de 

reações químicas. Partindo desse contexto o conteúdo que abordaremos será Reações 

Químicas.  

 

Objetivo: Explicar o conteúdo estruturante “Matéria e sua Natureza”, abordando os 

conteúdos específicos, Fenômenos Físicos e Químicos, Mudanças de Estado Físicos da 

Matéria, Densidade, Substâncias Puras e Misturas, Ponto de fusão e Ponto de Ebulição, 

Separação de Misturas e Reações Químicas, aos alunos utilizando como única 

metodologia aula expositiva, posteriormente avaliar a assimilação desse conteúdo. 

Duração: 6 aulas.  

Data: Fevereiro e Março 2017. 



Recursos Utilizados: livro didático e quadro. 

Material de Pesquisa: livro didático. 

 

Abaixo o questionário para avaliação do conteúdo. 

 

Questionário Para Intervenção Pedagógica 

  

1 – Entre as opções: Luz, pedra, ar, calor e fumaça, agrupe-as em matéria e energia. 

Justifique sua resposta. 

 

2 – Dois estudantes conversavam entre si, próximo a uma fogueira, e um deles diz: Na 

queima a madeira (matéria) deixa de existir e surgem cinza, fuligem, gases (matéria), luz 

e calor (energia). O estudante está certo? Comente. 

 

3 – Na relação a baixo, escreva ao lado “F” se for um Fenômeno Físico, ou “Q” se for 

um Fenômeno Químico. 

a) Queimas da Gasolina nos motores dos carros 

b) Pregar um prego na madeira 

c) Sublimação da naftalina 

d) Formação da ferrugem 

e) Fusão de uma barra de ferro 

f) Digestão de alimentos 

g) Crescimento de uma planta  

 

4 – Indique, ao lado de cada alternativa, a mudança de estado físico que ocorre. 

a) Fabricação de picolé através do suco de limão 

b) Secar uma roupa no varal 

c) Formação de gotículas de água do lado de fora de um copo com água gelada 

d) “Derreter” uma barra de ouro 

e) Diminuição de uma bolinha de naftalina no armário 

f) Espirrar água na chapa quente do fogão à lenha 

 

 



 

5 -  Observe a tabela que apresenta as temperaturas de fusão e de ebulição de algumas 

substâncias.  

 

 

 

6 – Ocorreu um incêndio em uma residência. Após esse incidente, foi localizado, pelos 

bombeiros, os restos de uma joia feita de ouro com pedras de rubi. A parte de ouro do 

anel estava toda deformada, mas a pedra de rubi estava intacta, com seu formato original 

mantido. Como um bom aluno de Química, e sabendo que o ponto de fusão do ouro é 

1064ºC do Rubi é 2053ºC, o que você pode afirmar sobre a temperatura máxima atingida 

pelo fogo durante o incêndio? Justifique sua resposta. 

 

7 – Escreva ao lado de cada alternativa V se a sentença for verdadeira ou F se for falsa e 

justifique sua decisão em cada uma das escolhas. 

 

(01) O ar atmosférico é uma substância pura  

(02) A fusão da água é um fenômeno físico  

(04) O sangue é uma mistura. 

(08) Uma solução de açúcar é uma mistura homogenia (água + açúcar). 

(16) A putrefação de uma banana é um fenômeno físico  

(32) A luz e classificada quimicamente como matéria  

 

8- Um estudante de Química e sua namorada resolveram fazer um acampamento 

romântico na areia da praia. O garoto quis impressionar sua namorada e resolver fazer 

um peixe assado em uma fogueira na areia. O desastrado do garoto deixou cair todo o sal 

na areia. E agora? Arruinou todo o jantar romântico. Utilizando seus conhecimentos de  

 

SUBSTÂNCIA PF (ºC) PE (ºC) 

I -117,3 78,5 

II -93,9 65,0 

III 801 1413 

IV 3550 4827 

V -95 110,6 

Em relação aos estados físicos das substâncias, a 

alternativa correta é:  

a) I é sólido a 25°C.  

b) II é líquido a 80°C.  

c) III é líquido a 1.000°C.  

d) IV é gasoso a 3.500°C.  

e) V é sólido a 100°C.  



Separação de Misturas, proponha uma teoria para ajudar o casal a recuperar o sal e 

terminar bem seu jantar romântico.  

 

9 - No quadro abaixo estão algumas misturas heterogêneas que foram submetidas aos 

processos de separação citados ao lado de cada sentença: 

 

MISTURAS COMPONENTES PROCESSOS DE 

SEPARAÇÃO 

I Água e areia Decantação  

II Sucatas de ferro e 

alumínio 

Separação magnética 

III Grafite e iodo Sublimação 

IV Água e óleo Filtração  

 

Assinale a alternativa que corresponde a uma mistura cujo processo de separação 

especificado é inadequado. 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

e) Nem uma das alternativas  

 

10 - Uma solução foi preparada adicionando-se 20g de um determinado sal em 300g de 

água. O volume após dissolução completa foi de 500mL. Qual a densidade em g/L dessa 

solução? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3ª ETAPA 

 

 

 

 

 

Após avaliar o conhecimento desenvolvido na primeira etapa, chegou a hora de 

sair do método tradicional e iniciar o processo de construção do conhecimento respaldado 

na pesquisa online. Intenção desta implementação. 

Como bem aponta Pádua (1996), “ o conhecimento é elaborado historicamente 

pelo acúmulo de pesquisas realizadas, ou seja, a pesquisa procura respostas para 

indagações propostas. É através do conhecimento que se pode compreender e fazer as 

transformações na realidade, porém isso vai depender da base teórica dos pesquisadores, 

ou seja, seu modo de ver o homem em suas relações com a natureza e com os outros 

homens. ” 

Sobe essa ótica, ressalta-se a importância da realização de pesquisas para a 

construção de novos conhecimentos, o homem sempre veio se ancorando em saberes 

previamente estabelecidos para edificação e evolução desse legado historicamente 

acumulado.  

Nessa etapa de desenvolvimento da produção o foco principal se dará na pesquisa. 

 

Objetivo: Pesquisa online em sites, blogs, páginas educacionais, sobre o conteúdo 

Estruturante Matéria e sua Natureza. 

Duração: 2 aulas. 

Data: Fevereiro e Março de 2017. 

Procedimento Metodológico: Encaminhar e acompanhar os alunos no laboratório de 

informática da escola para a realização de pesquisa na internet referente aos conteúdos 

trabalhados em sala de aula, seguido uma lista de indicações previamente elaborada pelo 

professor. 

 

 

 

 

 

“Começou a hora da diversão” 

 



 

 

Lista de indicações para a pesquisa online: 

 

www.agracadaquimica.com.br  

 

quimicasemsegredos.com  

 

www.soq.com.br 

 

www.iq.ufrgs.br/ead/quimicageral 

 

www.brasilescola.com/quimica  

 

quimicaonline.com.br  

 

www.profpc.com.br 

 

www.quiprocura.net 

 

www.quimica.com.br 

 

www.quimica.net/emiliano 

 

http://www.cienciatube.com/ 

 

http://www.ptable.com/ 

 

http://www.spezify.com/ 

 

http://www.marquecomx.com.br/ 

 

http://quimicaensinada.blogspot.com.br/ 

 

http://www.agracadaquimica.com.br/index.php
http://quimicasemsegredos.com/
http://www.soq.com.br/
http://www.iq.ufrgs.br/ead/quimicageral
http://www.brasilescola.com/quimica/
http://quimicaonline.com.br/
http://www.profpc.com.br/
http://www.quiprocura.net/
http://www.quimica.com.br/
http://www.quimica.net/emiliano
http://www.cienciatube.com/
http://www.ptable.com/
http://www.spezify.com/
http://www.marquecomx.com.br/
http://quimicaensinada.blogspot.com.br/


http://ensquimica.blogspot.com.br/ 

 

http://quimilokos.blogspot.com.br/ 

 

http://quimicavirtual.blogspot.com.br/ 

 

http://umaquimicairresistivel.blogspot.com.br/ 

 

http://www.quimicavolatil.com.br/ 

 

http://quimica-exercicios.blogspot.com.br/ 

 

http://ensinofisicaquimica.blogspot.com.br/ 

 

http://aprenderquimica.blogspot.com.br/ 

 

http://alquimistaspontocom.blogspot.com.br/2008/07/blog-post_28.html 

 

http://quimilokos.blogspot.com.br/2013/03/processos-de-separacao-de-misturas.html 

 

http://profcarlaquimica.blogspot.com.br/2013/04/trabalho-separacao-de-misturas.html 

 

http://ensinodematemtica.blogspot.com.br/2010/11/separacao-de-misturas-conheca-

os.html 

 

http://cienciahoje.uol.com.br/ 

 

http://www.infoescola.com/quimica/substancia-quimica/ 

 

http://www.cienciadivertida.pt/ 

 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/substancias-puras-ou-simples-entenda-

essa-classificacao.htm 

 

http://ensquimica.blogspot.com.br/
http://quimilokos.blogspot.com.br/
http://quimicavirtual.blogspot.com.br/
http://umaquimicairresistivel.blogspot.com.br/
http://www.quimicavolatil.com.br/
http://quimica-exercicios.blogspot.com.br/
http://ensinofisicaquimica.blogspot.com.br/
http://aprenderquimica.blogspot.com.br/
http://alquimistaspontocom.blogspot.com.br/2008/07/blog-post_28.html
http://quimilokos.blogspot.com.br/2013/03/processos-de-separacao-de-misturas.html
http://profcarlaquimica.blogspot.com.br/2013/04/trabalho-separacao-de-misturas.html
http://ensinodematemtica.blogspot.com.br/2010/11/separacao-de-misturas-conheca-os.html
http://ensinodematemtica.blogspot.com.br/2010/11/separacao-de-misturas-conheca-os.html
http://cienciahoje.uol.com.br/
http://www.infoescola.com/quimica/substancia-quimica/
http://www.cienciadivertida.pt/
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/substancias-puras-ou-simples-entenda-essa-classificacao.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/substancias-puras-ou-simples-entenda-essa-classificacao.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/substancias-puras-ou-simples-entenda-essa-classificacao.htm


http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/mudancadeestadofisico.php 

 

http://www.coladaweb.com/fisica/termologia/mudancas-de-estado-fisico-da-materia 

 

http://www.estudopratico.com.br/mudancas-de-estado-fisico-da-materia/ 

 

http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/quimica/agua-e-seus-estados-

fisicos.html 

 

 

 

Recursos Utilizados: Os computadores do Laboratório de Informática da Escola com 

acesso à internet. 

Material de Pesquisa: Lista de indicações de sites e blogs. 

 

 

4ª ETAPA 

 

 

 

 

“As tecnologias invadem as nossas vidas, ampliam a nossa 

memória, garantem novas possibilidades de bem-estar e 

fragilizam as capacidades naturais do ser humano. Somos muito 

diferentes dos nossos antepassados e nos acostumamos com 

alguns confortos tecnológicos – água encanada, luz elétrica, 

fogão, sapatos, telefone – que nem podemos imaginar como seria 

viver sem eles.” Kenski, Vani. Educação e Tecnologias – O Novo 

Ritmo da Informação. Pg.19. 

 

Fomos nos acostumando com todo esse aparato tecnológico e atrelamos nossas 

vidas nesse movimento, na educação não poderia ser diferente, surgiu a necessidade do 

desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no cenário 

educacional para ampliar as possibilidades pedagógicas que visam uma maior eficácia no 

“Conhecendo novos recursos” 

 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/mudancadeestadofisico.php
http://www.coladaweb.com/fisica/termologia/mudancas-de-estado-fisico-da-materia
http://www.estudopratico.com.br/mudancas-de-estado-fisico-da-materia/
http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/quimica/agua-e-seus-estados-fisicos.html
http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/quimica/agua-e-seus-estados-fisicos.html


processo de ensino e aprendizagem. Essa nova necessidade fez surgir concomitantemente 

uma demanda muito grande de sites, simuladores e páginas específicas com esse tipo de 

mídia, para permitir o acesso a uma gama muito grande de experimentos e possibilidades, 

até então, vividos apenas teoricamente. 

Com base nessa premissa, nossa próxima atividade a ser desenvolvida com os 

educandos será visitar algumas páginas e blogs que contenham simuladores, infográficos, 

animações, jogos, vídeos e áudios para a construção e ampliação da fundamentação 

teórica dos conteúdos a serem abordados. 

Objetivo: Conhecer e utilizar os simuladores, infográficos, animações, jogos, vídeos e 

áudios como ferramenta na construção do conhecimento. 

Duração: 4 aulas.  

Data: Março e Abril de 2017. 

Procedimentos Metodológicos: 

 Organizar os alunos em duplas ou trios no laboratório de informática para iniciar 

as pesquisas online nos links previamente definidos; 

 Seguindo as orientações da professora, os estudantes faram a interação nos sites 

disponíveis e cumpriram as etapas sugeridas; 

 Cada grupo fará uma síntese com sugestões sobre o uso desses recursos nas aulas 

de Química; 

 Segue lista com os simuladores organizados por assunto nos links 

1 - Vídeo sobre fenômenos físicos ou químicos - Fenômenos Físicos e Químicos – 

professora Leila da Gama, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=dhoQReB_aw8 

2 - Estado de Agregação Molecular, disponível em: 

file:///C:/Users/User_Pc/AppData/Local/Temp/phet-density/density_es_PE.html 

3 - Interpretação Gráfica das Mudanças de Estado Físico das Substâncias, disponível em: 

http://www.perueduca.pe/recursosedu/animaciones/secundaria/cta/cambio-estado-

temperatura-agua.swf 

4 – Simulação de experimento que compara a Densidade de diferentes materiais, 

disponível em: 

file:///C:/Users/User_Pc/AppData/Local/Temp/phet-density/density_es_PE.html 

 

5 - Simuladores sobre Métodos de Separação de Misturas, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=dhoQReB_aw8
file:///C:/Users/User_Pc/AppData/Local/Temp/phet-density/density_es_PE.html
http://www.perueduca.pe/recursosedu/animaciones/secundaria/cta/cambio-estado-temperatura-agua.swf
http://www.perueduca.pe/recursosedu/animaciones/secundaria/cta/cambio-estado-temperatura-agua.swf
file:///C:/Users/User_Pc/AppData/Local/Temp/phet-density/density_es_PE.html


http://www.labvirtq.fe.usp.br/simulacoes/quimica/sim_qui_revisandoaaula.htm 

http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_pt_BR.html 

 

6 - Exemplos de Transformações químicas - Manual do Mundo, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=OpO7541XQwo 

 

7 – Repositório sobre uma refinaria de petróleo, disponível em: 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/8351/open/file/plataforma

.swf?sequence=9 

 

Recursos Utilizados: Internet e computadores no Laboratório de informática da Escola. 

Material de pesquisa: Simuladores, animações, sites educacionais, blogs, vídeos e 

áudios encontrados na internet. 

 

 

5ª ETAPA 

 

 

 

 

 

A curiosidade é própria do ser humano, instigar a imaginação e despertar o espirito 

intuitivo é uma das principais qualidades para fomentar o surgimento de novos cientistas.  

A ciência não está pronta e acabada, temos muitas descobertas ainda pela frente, 

são várias doenças que precisam de cura, pessoas que necessitam de água potável, de 

alimento, de alternativas em moradia. Na construção civil, por exemplo, ainda 

engatinhamos nas possibilidades tecnológicas em edificações a prova de desastres 

ambientais, em carros menos poluentes, em energia limpa, e muitos outras necessidades. 

A escola precisa retomar seu caráter de pesquisa, temos o dever de estimular a 

curiosidade e despertar nossos jovens para esse universo científico de grandes descobertas 

e evoluções tecnológicas. 

 Pensando nisso, construí essa etapa visando estimular a curiosidade e vontade de 

formular hipóteses para solução de um suposto crime. 

“Desafio” 

 

 

http://www.labvirtq.fe.usp.br/simulacoes/quimica/sim_qui_revisandoaaula.htm
http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_pt_BR.html
https://www.youtube.com/watch?v=OpO7541XQwo
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/8351/open/file/plataforma.swf?sequence=9
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/8351/open/file/plataforma.swf?sequence=9


 Nesse simulador o aluno será convidado a desvendar um assassinato, terá 5 etapas 

para concluir. Para passar de fazes precisa responder corretamente todas as questões das 

etapas anteriores, juntar as pistas e colher todas as provas criminais. 

 Para conseguir concluir a investigação o estudante terá de buscar seus 

conhecimentos químicos, muita paciência e observação para juntar as peças desse 

“quebra-cabeça”.  

 

Objetivo: Instigar a curiosidade e despertar o espírito científico.  

Duração: 2 aulas. 

Data: Abril. 

Procedimentos Metodológicos: No laboratório de informática e em grupos os alunos 

serão direcionados a participarem de um simulador com o objetivo de desvendar um 

crime. 

 A equipe que conseguir formular a hipótese corretamente ganhará o desafio. 

 A formulação da hipótese deverá ser entregue ao professor no final da resolução 

do casso. 

 

Hipótese: 

 

1) Quem matou o Juiz? 

2) Qual o motivo para que ocorresse o crime?  

3) Descreve a sequência de fatos que você acredita ter ocorrido. 

4) Quais substâncias Químicas estiveram presente durante a investigação? 

5) Descreva cada uma delas e diga sua finalidade. 

 

 

Recursos Utilizados: Computadores do laboratório de informática com acesso à internet. 

Material de Pesquisa: Simuladores online, Newsgame: CSI - Ciência Contra o Crime 

disponível no link: http://super.abril.com.br/multimidia/info_405177.shtml 

 

 

 

 

 

http://super.abril.com.br/multimidia/info_405177.shtml


6ª ETAPA 

 

 

 

 

 

Nessa etapa conheceremos e aprenderemos a utilizar como recurso o Prezi, que é 

um editor de slides dedutivo, interativo e muito diferente dos programas convencionais, 

pois o aplicativo não se limita ao espaço rotineiro dos slides, aquele formato quadrado 

habitual. A criação do material é online, no entanto, o aplicativo possibilita que o autor 

possa fazer o donwloand da atividade para utilização off-line, após o término de sua 

produção. 

 

Objetivo: Criar uma apresentação de slides dinâmica, intuitiva e interativa, que possa 

estimular a curiosidade e aumentar o nível de interesse dos durantes nas aulas de Química. 

Duração: 4 aulas. 

Data: Maio de 2017. 

Procedimentos Metodológicos:  

Nos grupos já estabelecidos seguir a organização: 

 Conhecer e se ambientar no site: https://prezi.com/;   

 Criar uma conta no Prezi; 

 Visitar algumas produções já disponíveis no ambiente; 

 Seguir o tutorial com todas as instruções e auxílio do professor para aprender a 

utilizar os recursos disponíveis; 

  

 

Apostila com o Tutorial de Elaboração de Slides no Prezi desenvolvida 

na CRTE de Francisco Beltrão, no ano de 2014: 

“Mãos à Obra” 

 

 

https://prezi.com/








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recursos Utilizados: Laboratório de informática disponível no Colégio Suplicy com 

computadores conectados à internet. 

Material de pesquisa: Apostila contendo o Tutorial para utilização do Prezi. 

 

 

7ª ETAPA 

 

 

 

 

 

Depois de conhecer tantas possibilidades, chegou a hora de pôr a mão na massa e 

começa a produzir seu próprio material. 

Nessa etapa os grupos de alunos se empenharam em criar uma apresentação 

utilizados o “Prezi” e todos os outros recursos estudados, para exporem o assunto 

determinado pelo professor. 

Objetivo: Elaborar uma apresentação do conteúdo trabalhado; 

Data: Maio e Junho de 2017 

Duração: 6 aulas 

Procedimentos Metodológicos: Os alunos serão divididos em 5 grupos. Cada grupo 

receberá um assunto determinado para elaboração de seu material. A produção 

desenvolvida por cada equipe será por conta da criatividade dos membros da mesma, eles 

poderão fazer uso de celulares, computadores, simuladores, animações, áudios, vídeos, 

entre outros recursos que acharam conveniente. O material produzido deverá estar 

inserido no Prezi, para posterior apresentação. 

Grupos cm seus respectivos temas: 

1 – Grupo 1: Matéria e Energia, Fenômenos Físicos e Químicos; 

2 – Grupo 2: Propriedades da Matéria (estado de agregação molecular, passagem de 

estado físico, densidade) 

3 – Grupo 3: Temperas de Fusão e Ebulição (gráficos), Processo de obtenção do Petróleo; 

4 – Grupo 4: Substâncias Puras e Misturas, fases e componentes; 

5 – Grupo 5: Métodos de separação de Misturas (métodos físicos e químicos). 

Recurso Utilizado: Computadores, celulares, gravadores, internet; 

Material de Pesquisa: Sites, Blogs, Slides, Vídeos, Áudios, livros. 

“Agora é minha vez” 

 

 



 

8º ETAPA 

 

 

 

 

Chegou o grande momento de expor o trabalho realizado para turma e professores. 

Esse processo de elaboração do material consolida e solidifica o conhecimento, a 

interação entre os recursos, indivíduos e teóricos, garante que o verdadeiro conhecimento 

realmente se efetive e possibilita a formação de sujeitos pensantes e questionadores, 

capazes de interagir com eficiência de forma positiva em uma sociedade cada vez mais 

complexa e exigente.   

Objetivo: Expor em sala de aula, o material produzido em laboratório; 

Data: Junho de 2017 

Duração: 4 aulas 

Procedimentos Metodológicos: Cada grupo de alunos terá um tempo de 25 minutos para 

exibirem o que produziram, podem usar todos os recursos disponíveis e proporem 

participação da turma na realização de eventuais atividades; 

Recurso Utilizado: Computadores, celulares, gravadores, internet; 

Material de Pesquisa: As produções propostas pelos alunos. 

 

 

9º ETAPA 

 

 

 

 

 

Essa produção didático-pedagógica tem como principal objetivo, analisar e 

avaliar se as TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) contribuem de forma 

significativa no processo de ensino aprendizagem. 

Para tanto, surge a necessidade de mensurar qualitativamente o conhecimento 

adquirido pelos alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Dr. Eduardo 

Virmond Suplicy, e a metodologia escolhida para tal será aplicar o mesmo questionário 

“1,2,3 – Gravando” 

 

 

“Mostrando os Resultados” 

 



que foi executado na primeira etapa. Posteriormente será comparado os resultados de 

ambas as avaliações. 

 

Objetivo: Avaliar se ouve melhora na aprendizagem dos conteúdos trabalhados. 

Duração: 2 aula. 

Data: Junho e julho 

Procedimentos Metodológicos: Execução do mesmo questionário realizado no primeiro 

momento da produção didático-pedagógica. 

Recursos Utilizados: Avaliação. 

Material de Pesquisa: O conhecimento adquirido no processo de construção do 

conhecimento. 
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