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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: ADRIANA GRANEMANN DE SOUZA 
Orientador: Juliane Priscila Diniz Sachs - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: PROPOSTA EXPERIMENTAL PARA ABORDAGEM DE REAÇÕES QUÍMICAS E 
TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA NO ENSINO DE QUÍMICA
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química, na 
Educação Básica
Palavras-chave: atividades práticas; ensino-aprendizagem; termodinâmica.
Resumo: A proposta desse artigo foi proporcionar uma aprendizagem dos conteúdos reações 
química e as transferências de energia que as acompanham, possibilitando a compreensão dos 
conceitos, bem como a motivação dos alunos ao estudo de química. A experimentação, com a 
participação dos alunos, possibilitou o estabelecimento da interpelação da teoria à prática, 
estimulando neles o interesse pela investigação. Dessa maneira, o presente trabalho procurou 
amenizar as dificuldades encontradas em sala de aula, despertando o interesse pela leitura e 
pesquisa científica ao estabelecer seu conhecimento por meio da interação entre pesquisar, 
refletir e fazer. Para tanto, foi desenvolvido um arranjo experimental que permitiu demonstrar as 
transferências de energia por trabalho e por calor, que ocorrem entre sistemas. O arranjo é de 
baixo custo, podendo ser realizado no ensino médio. O experimento permitiu medir as variações 
de temperatura e volume ocorridas de forma a possibilitar os cálculos da energia transferida por 
calor e por trabalho. 

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: ADRIANA GRANEMANN DE SOUZA 
Orientador: Juliane Priscila Diniz Sachs - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Reações químicas e transferência de energia
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química, na 
Educação Básica
Palavras-chave: experimentação; ensino-aprendizagem; termodinâmica
Resumo: Este projeto aborda o tema: A Química Experimental Aplicada no Ensino Médio, com o 
título: Reações químicas e a transferência de energia. O foco do projeto será trabalhar os 
conteúdos a partir da experimentação, procurando diminuir as dificuldades encontradas em sala 
de aula e despertar o interesse pela pesquisa, proporcionando a participação efetiva do aluno na 
realização de experimentos investigativos, de modo que ele possa construir seu conhecimento por 
meio da interação entre a pesquisa, a reflexão e a prática. O universo de pesquisa será o Colégio 
Estadual Francisco Alves de Almeida - EM, no município de Conselheiro Mairinck - Paraná. Os 
sujeitos serão as/os aluno (a)s do 2º ano. O objetivo geral é proporcionar uma aprendizagem 
significativa, procurando construir conceitos e desenvolver a capacidade de compreensão dos 
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conteúdos de Química, relacionando a teoria à prática a partir da experimentação. Pretende-se 
com esse projeto de intervenção pedagógica desenvolver um sistema para demonstrar a 
transferência de energia por trabalho e por calor relacionados com as reações químicas e como 
consequência da implementação verificar se há uma melhoria na aprendizagem dos conceitos 
relacionados à Termodinâmica. 

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: ADRIANA TOZETTO 
Orientador: Patricia Los Weinert - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: PROBLEMATIZANDO AS AULAS DE QUÍMICA NA EJA A PARTIR DO TEMA ÁGUA
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania
Palavras-chave: Água; Ilhas de Racionalidade; Alfabetização científica
Resumo: Neste artigo são relatados os resultados obtidos durante o projeto de intervenção 
escolar realizado com uma turma de coletivo do ensino médio na disciplina de química, no 
CEEBJA Paschoal Salles Rosa, localizado em Ponta Grossa, Paraná, durante o ano de 2014. A 
implementação do projeto teve como objetivo a melhoria no processo ensino-aprendizagem com 
os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em uma perspectiva de alfabetização científica 
e técnica, através da problematização das aulas de química baseando-se em ideias sócio-
construtivistas. Os alunos da EJA possuem muitos conhecimentos e para que a aprendizagem 
seja significativa deve-se, considerar esse conhecimento prévio, que faz sentido para ele. 
Partindo deste pressuposto o aluno é capaz de refletir sobre seus próprios conhecimentos e 
expressa-los de modo mais científico. Neste contexto foi trabalhado com uma proposta de ensino 
CTS, empregado a estratégia das Ilhas de Racionalidade com preocupação central nos aspectos 
sociais relativos à aplicação da ciência e da tecnologia para a formação da cidadania a partir do 
tema: “Como purificar a água e a sua importância”. Os objetivos deste trabalho foram: viabilizar 
um ensino de química centrado na relação entre a educação química e o contexto social, 
compreender os ensinamentos químicos relacionados ao seu dia a dia, avaliar como o 
conhecimento químico está sendo aplicado na sociedade, analisar a sociedade que está inserida 
para que possa transformá-la, desenvolver a capacidade de participar, tomar decisões 
criticamente.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: ADRIANA TOZETTO 
Orientador: Patricia Los Weinert - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: PROBLEMATIZANDO AS AULAS DE QUÍMICA NA EJA A PARTIR DO TEMA ÁGUA
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Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania
Palavras-chave: Água; Ilhas de Racionalidade; Alfabetização científica
Resumo: Esta unidade didática busca trabalhar a química com os alunos da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) em uma perspectiva de alfabetização científica e técnica, através da 
problematização das aulas de química baseando-se em ideias sócio-construtivistas. Estes alunos 
possuem muitos conhecimentos e para que a aprendizagem seja significativa deve-se,considerar 
esse conhecimento prévio, que faz sentido para o aluno. Partindo deste pressuposto o aluno é 
capaz de refletir sobre seus próprios conhecimentos e expressa-los de modo mais científico.Neste 
contexto pretende-se trabalhar com uma proposta de ensino CTS, empregado a estratégia das 
Ilhas de Racionalidade com preocupação central nos aspectos sociais relativos à aplicação da 
ciência e da tecnologia para a formação da cidadaniaa partir do tema: “Como purificar a água e a 
sua importância”. Os objetivos deste projeto são: viabilizar um ensino de química centrado na 
relação entre a educação química e o contexto social, compreender os ensinamentos químicos 
relacionados ao seu dia a dia, avaliar como o conhecimento químico está sendo aplicado na 
sociedade, analisar a sociedade que está inserida para que possa transformá-la, desenvolver a 
capacidade de participar, tomar decisões criticamente.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: ALEXANDRE MARTINS FILHO 
Orientador: Marcelo Pimentel da Silveira - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Abordando a temática água na perspectiva ambiental
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania
Palavras-chave: Água; Tema; Educação Ambiental; Ensino de Química.
Resumo: O presente artigo é resultado da implementação da Unidade Didática “Abordando a 
temática água na perspectiva ambiental” desenvolvida com alunos do 1º ano do Ensino Médio do 
Colégio Estadual de Paranavaí, apresentado como requisito obrigatório no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE). O que motivou esse estudo foi à má qualidade da água da 
escola, onde se observava uma cor amarelada que poderia ser resultado do enferrujamento de 
canos de ferro por onde a água passava pra chegar aos bebedouros. Nesse contexto, buscou-se 
relacionar o problema com os conhecimentos químicos relacionados à oxidação de metais. A 
proposta teve como objetivo integrar a temática ambiental relativa à água e o conteúdo químico, 
de modo a desenvolver conhecimentos, atitudes e comportamentos que favoreçam o meio 
ambiente, além de desenvolver conceitos químicos relevantes para os estudantes do Ensino 
Médio. Para tanto, foram desenvolvidas ações relacionadas ao tratamento e qualidade da água, 
seu manejo e desperdício e suas conseqüências no ambiente escolar e comunidade. Foram 
desenvolvidas ainda, atividades experimentais para auxiliar o processo de ensino e 
aprendizagem, buscando sempre a relação existente entre os conceitos estudados em sala de 
aula e o seu cotidiano. Os resultados obtidos por meio das atividades investigativas 
demonstraram que as ações desenvolvidas a partir de um problema real podem despertar a 
curiosidade e o interesse dos alunos na busca por explicações para os problemas ambientais. 
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: ALEXANDRE MARTINS FILHO 
Orientador: Marcelo Pimentel da Silveira - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Abordando a temática água na perspectiva ambiental
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania
Palavras-chave: Água;educação ambiental;ensino de química.
Resumo: Esta Unidade Didática abordará a temática água na perspectiva ambiental e pretende 
desenvolver ações relacionadas ao tratamento e qualidade da água, seu manejo e desperdício e 
suas consequências no ambiente escolar e comunidade, com o objetivo construir conhecimentos, 
atitudes e comportamentos que favoreçam o meio ambiente e assim, sensibilizar estudantes do 
ensino médio a promoverem atitudes desejáveis e sustentáveis. O que motivou esse estudo foi a 
má qualidade da água da escola, onde se observa uma cor amarelada que pode ser resultado do 
enferrujamento de canos de ferro por onde a água passa pra chegar aos bebedouros. Nesse 
contexto, esse projeto se justifica por propor uma reflexão sobre os conhecimentos da química 
relacionados à oxidação de metais. Os principais problemas ambientais que a natureza enfrenta, 
como a escassez de água devido ao mau uso e desperdício, sua poluição e contaminação 
também são objetos de reflexão neste material. O desenvolvimento da proposta será em 16 
encontros semanais, perfazendo um total de 32 horas de atividades direcionadas.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: ANASTACIA YOKIE MORITA 
Orientador: Neide Maria Michellan Kiouranis - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: ATIVIDADES EXPERIMENTAIS INVESTIGATIVAS NO ENSINO DE QUÍMICA PARA 
SURDOS.
Tema: O ensino de química e a educação especial e inclusão. 
Palavras-chave: Recursos Alternativos;Surdo;Experiências Investigativas;Visão.
Resumo: O presente artigo discute e reflete sobre a forma como os conteúdos são trabalhados 
no ambiente da sala de aula, pois, atualmente, os discentes surdos é uma realidade no contexto 
escolar. Este trabalho apresenta os resultados de uma sequência de ensino sobre materiais e 
processos de separação, que utiliza recursos didáticos alternativos e foi aplicada a uma turma de 
Educação de Jovens e Adultos - Ensino médio, composta de 27 alunos, sendo uma aluna surda. A 
ênfase dada ao desenvolvimento das atividades foi a investigação, com base nos conteúdos 
relacionados ao cotidiano dos alunos. As atividades práticas desenvolvidas promoveram uma 
melhor compreensão e interesse da aluna surda, mediada pela visão, visto que muitos conceitos 
químicos não existem na língua de sinais.
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: ANASTACIA YOKIE MORITA 
Orientador: Neide Maria Michellan Kiouranis - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Atividades experimentais investigativas no ensino de Química para surdos 
Tema: O ensino de química e a educação especial e inclusão
Palavras-chave: atividades investigativas; química; surdos
Resumo: Hoje a inclusão de surdos é uma realidade no âmbito escolar. O que se pode 
depreender deste fato é que, após anos de escolarização, esses estudantes não possuem 
domínio adequado dos conteúdos acadêmicos, tampouco são capazes de ler e escrever 
satisfatoriamente. Refletir acerca da educação dos surdos requer uma revisão na forma de 
selecionar e desenvolver os conteúdos, bem como alternativas didáticas que possibilitem melhor 
compreensão dos conteúdos científicos aliados aos fatos do cotidiano. Com base nesta reflexão, 
propomo-nos a desenvolver um projeto com alunos surdos, dando ênfase às atividades 
experimentais investigativas. Esperamos, dessa forma, contribuir para algumas habilidades de 
observação, explicação do fenômeno e interpretação dos fatos cotidianos relacionados à 
separação de misturas.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: CELIA JOSIANE PERNOMIAN CIANCA 
Orientador: Marilde Beatriz Zorzi Sa - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: AS DIVERSAS FACETAS DO ÁLCOOL
Tema: Experimentação no Ensino de Química na Educação Básica
Palavras-chave: Ensino de química, experimentação, álcool, prática educacional.
Resumo: O presente artigo é resultado da implementação do Caderno Pedagógico intitulado “As 
Diversas Facetas do Álcool” desenvolvido com alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Silvio Vidal, apresentado como requisito obrigatório no Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE). O que motivou esse estudo foi acreditar que a utilização da química como um 
instrumento de formação e sensibilização humana pode ser concebido quando o conhecimento 
químico é promovido como um dos meios de interpretar o mundo e intervir na realidade. Nesse 
contexto, buscou-se abordar a temática do álcool relacionando o conhecimento químico com 
problemas atuais da sociedade, como os modos de produção e utilização em combustíveis, uso 
doméstico, componente de produtos industrializados e bebida alcoólica. A prática educacional foi 
dinâmica e informativa, promovendo o efetivo exercício da cidadania, no resgate social e humano 
dentro da escola, com reflexos na família e na sociedade. Para tanto se utilizou à experimentação 
além de atividades das mais diversas ao longo de todo o processo de desenvolvimento 
privilegiando o fazer, o manusear, o operar, o agir, e o refletir em diferentes formas ou níveis. E 
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dessa forma, possibilitou a construção do conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo sua 
curiosidade e o hábito de sempre indagar, evitando a aquisição do conhecimento científico como 
verdade estabelecida e inquestionável. Os resultados obtidos por meio das atividades 
investigativas demonstraram que ações desenvolvidas a partir de um problema social podem 
despertar a curiosidade e o interesse dos alunos na busca por explicações para os fenômenos 
químicos.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: CELIA JOSIANE PERNOMIAN CIANCA 
Orientador: Marilde Beatriz Zorzi Sa - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: AS DIVERSAS FACETAS DO ÁLCOOL
Tema: Experimentação no Ensino de Química na Educação Básica
Palavras-chave: Ensino de química, Experimentação, Álcool
Resumo: Este Caderno Pedagógico, intitulado “As diversas facetas do álcool”, apresenta como 
tema de pesquisa uma “Proposta de Ensino de Química na escola a partir do tema Álcool” e 
abordará a temática relacionando o conhecimento químico com problemas atuais da sociedade, 
como os modos de produção e utilização em combustíveis, uso doméstico, componente de 
produtos industrializados e bebida alcoólica. Ou seja, trabalhar o tema álcool em suas diversas 
dimensões como: conceitual/científica, histórica e educacional. Para tanto se optou pelo método 
da experimentação aliado a outros instrumentos didático/pedagógico com a finalidade de tornar os 
conteúdos mais relevantes e com maiores possibilidades de alcançar os objetivos propostos. 
Nessa perspectiva, as principais ações serão: Simulação de um bafômetro; determinar o teor de 
álcool na gasolina, o trabalho com a reação utilizada industrialmente na obtenção do álcool; 
montagem de protótipo de um destilador simples; visita técnica a uma Usina de álcool e utilização 
de reportagens de jornais e revistas.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: CELIA MARA FAVORETTO 
Orientador: Patricia Los Weinert - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Alimentação saudável e alimentos de fast food: o que a Química e o Meio Ambiente têm a 
ver com isso?
Tema: Química e Meio Ambiente
Palavras-chave: Alimentos de fast food; alimentação saudável; Química Ambiental; Educação 
alimentar; sustentabilidade.
Resumo: A comida rápida e de baixo custo dos fast-food está sendo cada vez mais incorporada 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_qui_artigo_celia_mara_favoretto.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_qui_artigo_celia_mara_favoretto.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_qui_pdp_celia_josiane_pernomian_cianca.pdf


aos nossos hábitos alimentares, porém esses alimentos são ricos em açúcares e gorduras e 
muito pobres em nutrientes, trazendo problemas sérios de saúde associados a obesidade 
decorrente dessa prática alimentar, tais como diabetes e hipertensão arterial. Uma alimentação 
sadia e equilibrada é a garantia de saúde e bem estar. Reconhecer os riscos associados aos 
alimentos pelo estudo da química, através de debates, reflexões e apresentação de trabalhos 
referentes ao assunto proposto e entender a importância de um consumo consciente de alimentos 
foi nossa proposta neste trabalho. 

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: CELIA MARA FAVORETTO 
Orientador: Patricia Los Weinert - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Alimentação sustentável e alimentos fast food: o que a Química e o meio ambiente têm a 
ver com isso?
Tema: Química e Meio Ambiente
Palavras-chave:  Alimentos de fast food; alimentação sustentável; meio ambiente; química.
Resumo:  Nos dias de hoje a comida rápida e de baixo custo dos fast food está cada vez mais 
incorporada aos hábitos alimentares de nossos alunos. Porém, esses alimentos são desprovidos 
de nutrientes e fartos em gorduras e açúcares. Sabemos que a alimentação tem um papel muito 
importante na promoção da saúde e proteção contra doenças.  Para garantir a qualidade da 
alimentação é necessário escolher o que comer. Um consumidor crítico e atento a detalhes é mais 
responsável pela sua alimentação, pois sabe que isso se reflete em sua vida. Neste sentido, 
alimentação saudável e meio ambiente mantém estreita relação na medida em que a produção 
agrícola interfere na saúde dos seres humanos, como também do solo, dos rios, dos animais e do 
planeta como um todo.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: CLISTINA PAULA SOARES DA COSTA CRUZ 
Orientador: RENI VENTURA DA SILVA ALFAYA - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Modelos Moleculares: Construção e Utilização no Ensino de ligação covalente e estrutura 
molecular 
Tema: Material didático e o Ensino de Química
Palavras-chave: Modelos Moleculares; Ligação Covalente; Ensino Médio; Recurso didático; 
Geometria Molecular
Resumo: Pensando que a escola deve incentivar a prática pedagógica fundamentada em 
diferentes metodologias, neste artigo é discutido o uso de uma metodologia para trabalhar o 
conteúdo de ligações covalentes, de maneira a facilitar o aprendizado dos alunos. Esta 
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metodologia consistiu em construir e utilizar modelos moleculares como recurso didático para 
melhorar o estudo, a assimilação e o aprendizado de conceitos químicos que envolvem ligação 
covalente e estrutura molecular. Para esta atividade foram confeccionados modelos moleculares 
usando massa de biscuit e hastes flexíveis e com estes foram montados “kits” para serem usados 
em sala de aula. Este trabalho foi desenvolvido no primeiro trimestre do ano de 2014, no Colégio 
Estadual Souza Naves (CESN) - Rolândia - PR, com os alunos do primeiro ano do Ensino Médio. 
O conteúdo foi ensinado primeiro de maneira tradicional, na qual o professor explica o conteúdo e 
os alunos simplesmente escutam sem participação ativa e, em seguida, foi realizada uma 
avaliação. Em outra aula, foram montados os “kits” de modelos moleculares, momento no qual os 
alunos tiveram participação ativa tanto na montagem dos “kits” como no uso destes para 
representar a formação das moléculas. A análise das provas aplicadas tanto para os alunos que 
participaram do experimento como para aqueles que não, mostrou que os alunos que 
participaram do experimento tiveram um rendimento bem melhor, mostrando um melhor 
entendimento da formação das moléculas e do seu arranjo tridimensional.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: CLISTINA PAULA SOARES DA COSTA CRUZ 
Orientador: RENI VENTURA DA SILVA ALFAYA - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Modelos Moleculares: Construção e utilização no ensino de ligação covalente e estrutura 
molecular
Tema: Material didático e o Ensino de Química
Palavras-chave: Ensino de Química; Modelos Moleculares; Ligação covalente; Geometria 
Molecular
Resumo: Sabe-se que os alunos do Ensino Médio têm uma grande dificuldade em assimilarem 
os conceitos básicos de Química. No ensino de ligação covalente e estrutura molecular a 
dificuldade está, principalmente, na visualização tridimensional das moléculas. A utilização de 
modelos moleculares versáteis desenvolve uma habilidade cognitiva importante para a 
compreensão da geometria dos compostos moleculares. A proposta deste projeto é a construção 
e utilização de modelos moleculares como recurso didático para facilitar o estudo, a assimilação e 
o aprendizado de conceitos químicos que envolvem ligação covalente e estrutura molecular. As 
atividades serão desenvolvidas com alunos de uma turma do 1oano do ensino médio, os quais 
irão confeccionar modelos moleculares a partir de massa de “biscuit” e de hastes flexíveis, com o 
objetivo de criar modelos de moléculas que facilitem a visualização tridimensional destas e que 
sejam fáceis de construir e manusear. Com esta metodologia, espera-se contribuir para a 
melhoria da qualidade do ensino destes conteúdos, permitindo ao aluno, por meio do uso dos 
modelos, um melhor entendimento da formação das moléculas e do seu arranjo tridimensional, o 
que servirá de suporte ao desenvolvimento teórico do aluno e ajudará na abertura de novos 
horizontes para a compreensão da distribuição espacial dos átomos num arranjo molecular.
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: CRISTIANO JOSE DA SILVA
Orientador: LEOPOLDO SUSSUMU MATSUMOTO - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: Química e Tecnologia: Uma nova perspectiva de produção didática para o ensino da 
Química na sala de aula 
Tema: Tecnologias educativas para o ensino de química
Palavras-chave: TICs; Ambiente virtual; Simuladores e Animações
Resumo: Nos dias atuais, no mundo globalizado, o uso de tecnologias são de suma importância 
para educação de jovens no ensino fundamental e médio. Neste contexto o uso de Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs) é quebrar o paradigma da escola tradicional, aproximando o 
professor a realidade do aluno. Assim sendo, o objetivo deste trabalho foi verificar o processo de 
ensino e aprendizagem a partir do uso de Ambientes Virtuais – Simuladores e Animações, por 
professores do Colégio Estadual Rui Barbosa de Jacarezinho – PR. Os dados obtidos foram 
resultados da Intervenção Pedagógica realizada com docentes da Escola Pública dentro do 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). A grande maioria dos professores apresentam 
o seu próprio computador e utiliza a internet como forma de elaboração e pesquisa para 
desenvolvimento do conteúdo das aulas, no entanto uma parcela significativa, utiliza a tecnologia 
apenas como ferramenta de produção textual, de forma tradicional de ensino. Neste sentido após 
a intervenção 34% desses professores assimilaram a importância e a potencialidade no uso da 
tecnologia como ferramenta de ensino-aprendizagem, e 66% dos professores assistidos acredita 
ter ampliado o conhecimento quanto ao uso de TICs. Assim, podemos concluir que os resultados 
atingiram os objetivos propostos, o que pode demonstrar a eficácia e importância do uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação no trabalho cotidiano do professor tendo como 
resultado uma melhoria nas condições de aprendizagem dos alunos.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: CRISTIANO JOSE DA SILVA
Orientador: LEOPOLDO SUSSUMU MATSUMOTO - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Química e Tecnologia: Uma nova perspectiva de produção didática para o ensino da 
Química na sala de aula 
Tema: Tecnologias educativas para o ensino de química
Palavras-chave: Ensino de Química; Tecnologia; Recursos Didáticos
Resumo: O projeto relaciona-se a construção de material didático com o uso dos aplicativos 
PowerPoint e BrOffice Impress na preparação de aulas de química ou áreas afins. Tem como 
finalidade pedagógica estabelecer novas perspectivas de trabalho docente a partir de tecnologias 
como os aplicativos de construção de slides, simuladores, Animações, sons, imagens e vídeos. O 
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objetivo é instrumentalizar os professores de recursos da Tecnologia de Informação e 
Comunicação na preparação de suas aulas criando um ambiente mais instigador ao ensino e 
aprendizagem. A Unidade Didática apresentará mecanismos e procedimentos para a elaboração 
dos slides das aulas, desde sua formatação, inserção de imagens, sons e vídeos, criação de 
hiperlinks que reportem a simuladores e Animações que façam uso ou não da internet, até a 
efetivação do trabalho docente em sala de aula com o uso do projetor multimídia, Lousa Digital 
Interativa e demais ferramentas disponíveis na escola.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: DEBORA REJANE FERNANDES DOS SANTOS
Orientador: Fabio Rodrigues Ferreira Seiva - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Webquest como recurso didático para aprendizagem dos conceitos químicos 
relacionados a atmosfera
Tema: Tecnologias Educativas para o Ensino de Química
Palavras-chave: Webquest; Conceitos químicos; Atmosfera.
Resumo: Esse trabalho se justifica por oferecer uma nova visão sobre a utilização das 
tecnologias voltadas para o ensino de Química, uma vez que a inserção de novas tecnologias na 
construção do conhecimento, principalmente a internet, deve auxiliar na busca de soluções a fim 
de promover melhorias no processo de aprendizagem significativa, pois os recursos 
comunicacionais quando empregados adequadamente, podem favorecer a compreensão de um 
conceito abordado em sala de aula, além de criar novas pontes cognitivas. Para isso conta-se 
com a utilização de uma webquest, pesquisa direcionada na internet. Ela se apresenta de forma 
simples e motivadora, uma vez que possibilita aos alunos pesquisarem, interagirem, compararem 
e exporem os conteúdos com mais intensidade e participação.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: EDCLAUDIO BENETTI CATELLI 
Orientador: Simone Fiori - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Uso dos Objetos de Aprendizagem Disponíveis na Internet como Ferramentas para o 
Ensino de Química.
Tema: Tecnologias educativas para o ensino de química
Palavras-chave: Soluções; Tecnologia; Química; Objetos de Aprendizagem
Resumo: O trabalho teve por objetivo a elaboração de uma unidade didática, relacionada com a 
Internet considerando a preocupação em abordar temáticas referentes ao estudo das “soluções” 
na disciplina de química, voltada aos alunos do segundo ano do Ensino Médio. Visto às 
facilidades de uso, baixo custo, capacidade de reutilização e atualização, bem como, a realidade 
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de um ensino contextualizado e prazeroso, buscou-se fazer uso dos Recursos Educacionais 
Abertos (REAs) na forma de Objetos de Aprendizagem (OA). Tomando como base o tema 
tecnologia, e seus desafios para a Educação, observa-se que esta é uma vertente com crescente 
produção de OA, contribuindo com a formação dos alunos, e de outra, a necessidade de estudos 
a respeito destes objetos a fim de conhecê-los melhor, para que seja possível o domínio de suas 
possibilidades dentro do sistema educacional. Para tanto, foram feitos usos de diferentes 
estratégias didáticas, capazes de avaliar as REAs como propostas de apropriação de 
conhecimento cientifico, bem como, desenvolvimento de habilidades básicas para interpretação, 
argumentação e estabelecimento de relações entre os temas estudados e suas implicações 
sociais. 

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: EDCLAUDIO BENETTI CATELLI 
Orientador: Simone Fiori - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uso dos Objetos de Aprendizagem Disponíveis na Internet como Ferramentas para o 
Ensino de Química.
Tema: Tecnologias educativas para o ensino de química
Palavras-chave: Solução; tecnologia; Objetos de Aprendizagem; Química; Recursos 
Educacionais
Resumo: Neste trabalho foi elaborado uma unidade didática com a preocupação de abordar 
temáticas sobre estudos das soluções no ensino de química de forma contextualizada e utilizando 
Recursos Educacionais Abertos (REAs) na forma de Objetos de Aprendizagem (OA). Sabe-se que 
o tema tecnologia é um desafio para a Educação, temos de um lado uma crescente produção de 
OA para contribuir na formação de nossos alunos, e de outro lado, a necessidade de estudos a 
respeito destes objetos, para conhecer suas possibilidades de uso na educação. Para tanto, será 
feito o uso de diferentes estratégias didáticas, entre elas: textos, experimentos investigativos, 
simuladores, slides e vídeos. Mas, sobretudo o objetivo é avaliar os REAs como proposta de 
apropriação de conhecimento científico, bem como o desenvolvimento de habilidades básicas 
para interpretação, argumentação e o estabelecimento de relações entre os temas estudados e 
suas implicações no contexto social.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: ELISANGELA ANTONIETA DE OLIVEIRA 
Orientador: MARCELO MAIA CIRINO - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Objetos de Aprendizagem como Recursos Didáticos para Simulação de Experimentos e 
Atividades de Ivestigação em Química.
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Tema: Tecnologias Educativas para o Ensino de Química
Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem, contextualização, aprendizagem significativa, pH e 
pOH, EJA.
Resumo: Este artigo é resultado do projeto de capacitação do Programa de Desenvolvimento 
Educacional do Paraná (PDE). A proposta didática envolveu 17 alunos do coletivo do CEEBJA, 
com discussões e reflexões sobre o significado de alguns conceitos químicos, tais como pH, 
acidez e basicidade. Para o desenvolvimento do trabalho utilizamos vários recursos didáticos, 
como a problematização em classe, leituras e discussão de textos, trabalhos em grupo, utilização 
de “Objetos de Aprendizagem” e pesquisas. Os resultados apontam para uma sólida apropriação 
do conhecimento cientifico pelos estudantes, consequência de uma aprendizagem significativa. 

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: ELISANGELA ANTONIETA DE OLIVEIRA 
Orientador: MARCELO MAIA CIRINO - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: “OBJETOS DE APRENDIZAGEM COMO RECURSOS DIDÁTICOS PARA SIMULAÇÃO 
DE EXPERIMENTOS E ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO EM QUÍMICA
Tema: Tecnologias educativas para o ensino de química
Palavras-chave: PH; objetos de aprendizagem; ácido e base; ensino de química
Resumo: O aluno tem aversão pela disciplina, para decodificar os conteúdos complexos e torna 
mais prazeroso sua descoberta. E utilizado o objeto de aprendizagem como instrumentos para a 
elaboração de significados na Química

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: GERSON WOLFF 
Orientador: Eliana Aparecida Silicz Bueno - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: USO DE TECNOLOGIAS NAS AULAS DE QUÍMICA DO ENSINO MÉDIO, PARA 
ENTENDER AS LIGAÇÕES QUÍMICAS.
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química, na 
Educação Básica
Palavras-chave: Química; Ligações químicas; Ensino médio
Resumo: O ensino das Ligações Químicas constitui um conteúdo de difícil aprendizagem para os 
alunos e principalmente na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Uma alternativa de ensino deste 
conteúdo para os alunos é o uso de recursos tecnológicos como os áudios-vídeos, já que no início 
do século XXI a tecnologia se faz presente no cotidiano do ser humano, exercendo sobre ele forte 
influência. Recursos tecnológicos podem tornar a aprendizagem mais positiva e atrativa. A EJA é 
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uma modalidade de ensino que possui um público-alvo heterogêneo: alunos que estão há trinta 
anos fora da sala de aula ou que pararam seus estudos há apenas seis meses. Assim, a 
tecnologia servirá de auxílio para o ensino. Este artigo teve como base a apresentação de dois 
vídeos, em duas etapas: um com apenas as imagens e outro com som e imagens, mostrando 
todo o processo que acontece nas ligações químicas. O público-alvo foi os educandos do 
CEEBJA-LONDRINA do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, do período 
noturno. Desde a aplicação da metodologia adotada até o relato nesse artigo, foi possível verificar 
a potencialidade do uso da tecnologia no processo de aprendizagem em relação aos estudos das 
Ligações Químicas. Houve também uma boa aceitação dos alunos em relação à aula: 87,5% 
avaliaram positivamente esta metodologia, facilitando a compreensão e o aprendizado.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: GERSON WOLFF 
Orientador: Eliana Aparecida Silicz Bueno - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: USO DE TECNOLOGIAS NAS AULAS DE QUÍMICA DO ENSINO MÉDIO, PARA 
ENTENDER AS LIGAÇÕES QUÍMICAS
Tema: TECNOLOGIAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO DE QUÍMICA
Palavras-chave: Química; ligações químicas; ligação iônica; tecnologia na química.
Resumo: Escolhi fazer um material multimídia audiovisual, porque com a experiência que já 
tenho em aplicar esses recursos, aos alunos do ensino médio, pude observar uma melhora 
significativa na compreensão dos temas abordados. O material didático consiste em um vídeo, 
que foi elaborado com a ferramenta PowerPoint, em que foram confeccionados slides mostrando 
cada passo das ligações iônicas. Esse material deve ser usado para facilitar a compreensão, por 
parte dos alunos, do conteúdo Ligações Químicas. 

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: GIOVANA FIORI 
Orientador: Raquel Roberta Bertoldo - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: CONTEXTUALIZANDO O ENSINO DE QUÍMICA POR MEIO DAS ATIVIDADES 
EXPERIMENTAIS
Tema: Experimentação no Ensino de Química na Educação Básica
Palavras-chave: Ensino de Química. Contextualização. Experimentação.
Resumo: O presente artigo tem por finalidade apresentar os resultados do desenvolvimento do 
projeto de intervenção pedagógica do Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE , 
ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Por meio de subsídios teóricos o 
projeto foi implementado utilizando-se uma metodologia para o ensino de Química que 
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contemplou a realização de atividades experimentais pelos estudantes sobre o tema “Matéria e 
sua Natureza” de forma contextualizada, com o objetivo de promover a aprendizagem de 
conceitos científicos. Participaram do projeto alunos da 1ª série do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Machado de Assis, do município de Nova Aurora/PR. Os encaminhamentos para o 
desenvolvimento da realização das atividades experimentais foram planejadas em quatro etapas. 
Os resultados apontam que os objetivos do projeto foram alcançados, pois os estudantes 
demonstraram melhor compreensão dos conteúdos abordados e a metodologia utilizada permitiu 
aos mesmos colocar em prática o que aprenderam em sala de aula. Salientamos que o 
desenvolvimento de metodologias que contemplam atividades experimentais é importante, pois 
possibilitam a interação professor aluno, compreensão da relação teoria-experimento, valorização 
do conhecimento prévio do estudante, entretanto para que as atividades experimentais 
contribuam para o desenvolvimento de habilidades cognitivas é necessário um planejamento que 
privilegie a participação do estudante. 

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: GIOVANA FIORI 
Orientador: Raquel Roberta Bertoldo - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Contextualizando o ensino de Química por meio da abordagem experimental Investigativa.
Tema: Experimentação no Ensino de Química na Educação Básica
Palavras-chave: Ensino de Química; Matéria e suas transformações; Abordagem Investigativa; 
Experimentação.
Resumo: Com o objetivo de contextualizar o ensino de Química propondo uma metodologia que 
leve em conta a participação dos estudantes no processo de aprendizagem, a presente pesquisa 
toma como objeto de estudo as atividades experimentais investigativas, pois as mesmas 
possibilitam a interação do professor e aluno, compreensão da relação teoria-experimento, 
valorização do conhecimento prévio do estudante, abordagem contextualizada e interdisciplinar, 
permitindo com isso a superação do ensino tradicional no que diz respeito a experimentação. As 
atividades experimentais investigativas buscam a solução de uma questão que será respondida 
pela realização de uma ou mais práticas experimentais, sempre tendo como ponto de partida a 
formulação de uma pergunta, ou seja, a problematização. Dessa maneira, as atividades 
experimentais investigativas podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, 
desde que sejam planejadas e executadas de forma a privilegiar a participação do aluno.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: IRENE DE SOUZA MARTINS SIMOES 
Orientador: Valderi Pacheco dos Santos - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo
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Título: Cosméticos: Um Olhar Crítico sobre os Rótulos
Tema: Química e Sociedade
Palavras-chave: Xampu; Dentifrício; Propaganda
Resumo: O presente artigo traz algumas considerações sobre os resultados obtidos com o 
projeto de intervenção pedagógica, cujo titulo é “Cosméticos: um olhar crítico sobre os rótulos”, 
realizado com os estudantes do 20 ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Amâncio Moro. A 
escolha do tema foi relevante pela necessidade de estimular jovens e adolescentes para o uso de 
produtos de higiene corporal, bem como orientá-los sobre como avaliar a composição química 
desses produtos. A mídia tem um papel determinante em estimular os jovens para o consumo. No 
entanto, em certos casos, as informações contidas nos rótulos de alguns produtos são distorcidas, 
podendo levar a uma interpretação errônea ou equivocada do real efeito dos componentes da 
fórmula. Portanto, ao instruí-los, os jovens estarão aptos a interpretar e então reconhecer os 
benefícios reais do produto, decidindo corretamente pela sua compra. Esse projeto teve a 
intenção de auxiliar os professores de química em sala de aula, no trabalho com temas 
contextualizados e que tenham aplicabilidade prática. Um dos objetivos é fomentar no estudante o 
pensamento crítico e também a afinidade pela ciência.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: IRENE DE SOUZA MARTINS SIMOES 
Orientador: Valderi Pacheco dos Santos - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Cosméticos: um olhar crítico sobre os rótulos
Tema: Química e Sociedade
Palavras-chave: xampus; dentifrícios; propaganda
Resumo: O tema dessa unidade didática é analisar a composição química de alguns cosméticos, 
mais especificamente, xampus e dentifrícios utilizados na higiene pessoal. O principal objetivo é 
atrelar o conhecimento científico ao conhecimento comum. Esse objetivo prioriza mostrar ao 
educando a \"utilidade\" do ensino, a sua aplicabilidade para que a partir desses saberes ele 
possa refletir, argumentar, escolher e transformar sua realidade. Não raro, a Mídia tenta \"seduzir\" 
o público com propagandas de produtos cosméticos. A falta de informação do público torna-o alvo 
fácil de consumo. Além da leitura de rótulos, outras etapas serão desenvolvidas como, realização 
de experiências, lista de exercícios, leitura de texto sobre cosméticos e dramatização sobre 
propagandas que não são comprovadas cientificamente. 

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: IVANE ONGARATO
Orientador: Ricardo Celeste - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo
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Título: Modelagem Computacional no Ensino de Química.
Tema: Experimentação no ensino de química na educação básica. 
Palavras-chave: Soluções Químicas; Simulador de Experimentos; Experimentos; TIC; 
Tecnologias Educacionais.
Resumo: O artigo em questão foi elaborado considerando as dificuldades dos alunos em 
entender, assimilar e relacionar o conteúdo trabalhado no tópico Soluções. Propôs-se como 
metodologia didático-pedagógica o uso de um simulador computacional de experimentos, 
experimentos laboratoriais simples e aulas expositivas teóricas. Este estudo propôs trabalhar com 
os alunos da segunda série, uma metodologia que contribuísse com uma prática pedagógica 
investigativa e inovadora facilitando a compreensão para o aluno do Ensino Médio no estudo da 
Química. Tal método proporcionou-lhes melhor entendimento do tema, despertando maior 
interesse dos discentes em conhecer a química e seus princípios e métodos, instigou o educando 
a se interessar pelas ideias científicas e pela ciência como maneira de entender melhor o mundo 
que o cerca. No desenvolvimento dos conteúdos durante as aulas, o objetivo foi capacitar os 
alunos no uso do simulador de experimentos, na execução de experimentos em laboratório, 
despertando o interesse por ciências naturais proporcionando a compreensão e a 
contextualização dos conceitos estudados, tais como, soluções iônicas, soluções moleculares, 
concentração, solubilidade e saturação, buscando relações destes conceitos com o cotidiano.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: IVANE ONGARATO
Orientador: Ricardo Celeste - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Modelagem Computacional no Ensino de Química.
Tema: Experimentação no ensino de química na educação básica. 
Palavras-chave: Soluções Químicas; Simulador PhET; Experimentos; Tecnologias Educacionais.
Resumo: A presente produção didático-pedagógica tem por objetivo propor uma metodologia que 
contribua com uma prática pedagógica investigativa e inovadora facilitando a compreensão para o 
aluno do Ensino Médio no estudo da Química, instigando o educando a interessar-se pelas ideias 
científicas e pela ciência como maneira de entender melhor o mundo que o cerca. Propõe-se 
como metodologia o uso de um simulador computacional de experimentos, PhET, experimentos 
laboratoriais simples e aulas expositivas. O tópico que será usado como meio de aplicação de tal 
metodologia é designado, dentro dos conteúdos da química, como Soluções. Espera-se que tal 
metodologia proporcione melhor entendimento do tema, despertando maior interesse dos 
discentes a conhecer a química seus princípios e métodos. No desenvolvimento dos conteúdos 
durante as aulas, o objetivo é capacitar os alunos no uso do simulador de experimentos, na 
execução de experimentos em laboratório, despertando seu interesse por ciências naturais e 
proporcionar a compreensão e a contextualização dos conceitos estudados, tais como, soluções 
iônicas e não-iônicas, concentração, solubilidade e saturação, buscando contextualização destes 
conceitos com o cotidiano.
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: IZAURA DO CARMO SUERO 
Orientador: Luis Guilherme Sachs - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A LITERATURA COMO INSTRUMENTO MOTIVADOR NOS CONTEÚDOS DE QUÍMICA
Tema: A Literatura no Ensino de Química
Palavras-chave: Química;Literatura;Conceitos.
Resumo: O presente artigo busca através de referências bibliográficas e das ações 
desenvolvidas no caderno pedagógico, mostrar a necessidade de outras formas metodológicas de 
conceber o ensino de Química, considerando, para tanto os caminhos a serem percorridos pelos 
professores para efetivação da prática dessa metodologia. Dentro dos relatos será possível prever 
a possibilidade para o estudo da Química a partir da Literatura, bem como a sua problematização, 
principalmente em um mundo onde a violência o desrespeito ao próximo, ao meio ambiente, 
assim como problemas sociais, culturais e econômicos são cada vez maiores, onde a sociedade e 
os conflitos sociais de toda ordem são alarmantes. As atividades desenvolvidas nos remetem à 
conclusão de que a Literatura como abordagem de conhecimento químico dificilmente é 
incorporada nas estratégias de ensino mais recomendadas, contudo, entendemos que ela se 
revela absolutamente útil na interpretação de mensagens do cotidiano que têm significado 
científico, social e tecnológico. Ao se trabalhar a literatura dentro da disciplina de química, pode-
se levar o aluno a relacionar o saber de forma mais prazerosa e útil fazendo dos conteúdos 
químicos trabalhados em sala de aula mais perceptíveis aos mesmos uma vez que se é dada a 
devida importância, mediatizando e constextualizado de maneira interdisciplinar o saber a ser 
construído na escola servirá de todas as maneiras para toda a vida do educando, facilitando 
assim a resolução de problemas que possam surgir. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A LITERATURA COMO INSTRUMENTO MOTIVADOR NOS CONTEÚDOS DE QUÍMICA
Tema: A Literatura no Ensino de Química
Palavras-chave: Quimica; Literatura; Conceitos
Resumo: O ensino de química, na grande maioria das escolas de ensino médio, está sendo 
passado de forma fragmentada e sem interconexão com os outros ramos das ciências. O Projeto 
de intervenção aqui apresentado utiliza como ferramenta a literatura buscando assim, uma 
relação didática interdisciplinar.
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: JOSE CARLOS DA SILVA 
Orientador: Eliana Aparecida Silicz Bueno - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: QUÍMICA EXPERIMENTAL EM UMA ABORDAGEM ALTERNATIVA
Tema: EXPERIMENTAÇÃO
Palavras-chave: Química alternativa. Docência. Experimentos de química
Resumo: O presente artigo pretende expor um trabalho realizado no campo da Química, com 
utilização sistemática de atividades práticas, enfocando os conteúdos estruturantes e estratégias 
de ensino. Visando reverter as deficiências de conteúdos e fornecer aos professores 
pesquisadores o trabalho em sala de aula com questões ambientais, econômicas e culturais. 
Sabe-se que a utilização do laboratório de Ciências deve ser pauta das salas de aulas, por isso, 
objetiva-se sanar algumas dificuldades dos alunos, durante a docência, para que utilizem 
experimentos de química em suas salas de aulas, visto que apresenta materiais alternativos. As 
questões problematizadoras que norteiam o presente texto são: As escolas possuem laboratório 
de Ciências com materiais e equipamentos adequados para as aulas práticas? Possuem 
reagentes em quantidade e necessários para o desenvolvimento destas aulas? O número de 
horas aulas semanais é suficiente para que o professor, além de ministrar uma boa aula, ainda 
possa ministrar aulas práticas para problematizar e desafiar os alunos a uma reflexão e 
construção do conhecimento científico? Será que a experimentação com materiais alternativos 
podem proporcionar aos futuros professores das séries iniciais do ensino fundamental, novos 
caminhos para a discussão de questões científicas? Porfim, espera-se abrir campo de discussão 
entre os docentes e deixar este trabalho como referência.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química, na 
Educação Básica
Tema: QUÍMICA EXPERIMENTAL UMA ABORDAGEM ALTERNATIVA LONDRINA 2013
Palavras-chave: Experimentação; Formação de Docentes; Materiais alternativos
Resumo: O presente trabalho visa aprimorar a forma de investigação científica através da 
experimentação, para alcançar o presente objetivo os sujeitos envolvidos serão os alunos do 
curso de Formação de Docentes. A escolha destes participantes se deve ao fato de eles já 
fazerem parte da vida escolar dos estudantes das séries iniciais do Ensino Fundamental e 
poderem apresentar aos alunos a visão do mundo científico. A metodologia adotada se encaixa na 
experimentação com a utilização de materiais alternativos de baixo custo a fim de desmistificar o 
senso comum de que \"fazer ciência é caro e para poucos\".
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: LUCIANA SCHUSTER 
Orientador: Conceicao de Fatima Alves Olguin - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A Química dos Óleos essenciais: uma proposta de experimentação e investigação
Tema: Experimentação no ensino da Química
Palavras-chave: Experimentação; investigação;química orgânica;óleos essenciais.
Resumo: : Muitos temas que fazem parte do cotidiano do aluno, podem ser utilizados em sala de 
aula, na disciplina de Química. Dentre eles destacam-se a Química dos óleos essenciais. Tema 
este que foi escolhido como ferramenta para o ensino da Química Orgânica, dentro de uma 
perspectiva investigativa. As atividades foram organizadas em três momentos: no primeiro 
momento foi explorado a história e a composição dos perfumes, a partir de atividades de 
pesquisa, e da organização de uma exposição com perfumes e materiais do cotidiano, encerrando 
com uma atividade experimental de extração de óleos essenciais, no segundo momento foi 
priorizado a pesquisa bibliográfica como metodologia para a busca dos conceitos químicos: 
representação dos compostos e a sua classificação. E por fim no terceiro momento para o estudo 
das funções orgânicas presentes nas estruturas das substâncias dos óleos essenciais foi utilizado 
uma atividade lúdica, com cartelas com as cadeias dos óleos essenciais impressas. De maneira 
geral houve uma boa participação dos alunos nas atividades propostas, demostrando que quando 
trabalhamos os conteúdos a partir de temas do cotidiano, e de uma metodologia que priorize a 
participação do aluno, o processo se torna mais significativo para o aluno e a sua participação nas 
aulas de química se torna mais efetiva.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Química dos óleos essenciais: uma proposta de experimentação investigativa.
Tema: Experimentação no ensino de química
Palavras-chave: Experimentação; óleos essenciais;química orgânica
Resumo: A Química Orgânica está inserida no nosso cotidiano, de muitas formas, seja nas 
roupas, perfumes, alimentos, entre outros compostos. Entretanto, quando abordada na 3ª série do 
Ensino Médio, grande parte da carga horária é comprometida com o conteúdo de nomenclatura 
dos compostos orgânicos e suas propriedades químicas, o que geralmente provoca nos alunos 
desinteresse por esta área tão fascinante da Química Assim o objetivo deste trabalho é a 
utilização da pesquisa e da experimentação investigativa, a partir da extração de óleos essenciais, 
como ferramentas para a contextualização dos conceitos de química orgânica, estimulando a 
observação, e o pensamento crítico reflexivo, bem como o desenvolvimento de habilidade na 
resolução de problemas.
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: LUCIO ROBERTO VAISVILA 
Orientador: Marilde Beatriz Zorzi Sa - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Tem Química no Quintal
Tema: Química Ambiental
Palavras-chave: química; contextualização; aprendizagem
Resumo: Acreditando que a contextualização de conteúdos tem papel fundamental nos 
processos de ensino e de aprendizagem e considerando que vivemos em um mundo complexo 
que não pode ser explicado a partir da visão de uma única área do conhecimento, elaboramos um 
projeto de intervenção pedagógica abordando assuntos relacionados ao cotidiano dos alunos em 
que a tabela periódica foi o foco. Assim, implantamos o projeto “Tem Química no quintal” dividido 
em 4 fases. Em todas elas, trabalhamos com diferentes estratégias de forma a possibilitar ao 
aluno participar ativamente e desenvolver várias habilidades. Os resultados por nós obtidos foram 
muito além do esperado. Houve envolvimento não apenas dos estudantes, mas de toda a 
comunidade escolar. Ao final, com nossa avaliação, percebemos que, pelo menos, a maioria dos 
estudantes construiu conhecimentos de forma significativa. Diante disso, a escola solicitou a 
continuação do projeto, de forma a estendê-lo para outras séries e turmas.
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Título: Tem Química no Quintal
Tema: Química Ambiental
Palavras-chave: Contextualização; Interdisciplinaridade; Ambiente; Tabela Periódica; Elementos 
químicos.
Resumo: Por muitas vezes o professor recebe o aluno vindo do Ensino Fundamental com 
inúmeros paradigmas e, entre eles, o de que a Química não faz parte do seu cotidiano. Este 
projeto pretende mostrar o contrário: a Química faz parte do cotidiano e, para isso, a 
contextualização é fundamental nas atividades dentro da sala de aula. Nesse sentido, pretende-se 
abordar, nesse Projeto de Implementação, assuntos relacionados ao cotidiano do aluno, como por 
exemplo, o seu quintal com o intuito de proporcionar-lhe uma construção de conhecimentos que 
faça sentido para a sua vida, além de estimular seu envolvimento com a Ciência e facilitar a 
compreensão de conceitos científicos. O principal objetivo deste trabalho é abordar a Tabela 
Periódica de maneira a possibilitar que o aluno perceba a sua vinculação com o seu cotidiano, 
mostrar as inter-relações entre elementos químicos e o nosso corpo e propiciar subsídios para 
compreender a relação homem e ambiente com o intuito de promover o desenvolvimento 
sustentável. Assim, propõe-se uma abordagem que se utilize, entre outros recursos de textos, 
vídeos, experimentos, jogos, manifestações dos estudantes, cartazes e exposições com a 
finalidade de trabalhar com estratégias diversas possibilitando ao aluno o desenvolvimento de 
diversas habilidades bem como maior integração com o saber e com os demais alunos.
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: LUIZ ANTONIO ZANON 
Orientador: Fabio Rodrigues Ferreira Seiva - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Água: nossa maior riqueza 
Tema: meio ambiente
Palavras-chave: água, sustentabilidade, seca; riqueza humana
Resumo: Tendo em vista a pouca importancia que os alunos têm dado ao assunto referido a água 
como patrimônio da humanidade. E também de um modo geral estamos sendo induzidos a um 
certo descaso e até a um esquecimento da real importância que a água tem em nosso convívio. 
Além de que, nosso planejamento na ação docente, precisamos urgentemente reimplantar uma 
visão \"macroscópica\" do assunto e direcionar no planejamento uma melhor e melhor e maior 
ênfase ao tema e trabalhar o assunto água como riqueza da humanidade, finito e muito sensivel a 
poluição e a contaminação. Segundo minha ótica, o assunto água esta sendo ministrado de forma 
solta e desvinculada do contexto acológico e deixando o aluno com descompromisso ambiental. 
implantando uma visão mais ampla e direcionada ao meio ambiente no sentido de 
sustentabilidade.trazendo as obras relevantes ao estudo do tema água onde as teorias são postas 
e devem ser conhecidas com uma dedicação mais amarrada e mais contundente, dando ênfase 
ao contexto global a partir do local que esta inserido, buscando conhecimentos e uma 
preocupação em maior humanização possível e vendo o globo terrestre como nossa casa. 
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Título: Água maior riqueza humana, sustentando o planeta
Tema: meio ambiente
Palavras-chave: água, sustentabilidade, seca
Resumo: Tendo em vista a pouca importancia que os alunos têm dado ao assunto referido a água 
como patrimônio da humanidade. E também de um modo geral estamos sendo induzidos a um 
certo descaso e até a um esquecimento da real importância que a água tem em nosso convívio. 
Além de que, nosso planejamento na ação docente, precisamos urgentemente reimplantar uma 
visão \"macroscópica\" do assunto e direcionar no planejamento uma melhor e melhor e maior 
ênfase ao tema e trabalhar o assunto água como riqueza da humanidade, finito e muito sensivel a 
poluição e a contaminação. Segundo minha ótica, o assunto água esta sendo ministrado de forma 
solta e desvinculada do contexto acológico e deixando o aluno com descompromisso ambiental. 
implantando uma visão mais ampla e direcionada ao meio ambiente no sentido de 
sustentabilidade.trazendo as obras relevantes ao estudo do tema água onde as teorias são postas 
e devem ser conhecidas com uma dedicação mais amarrada e mais contundente, dando ênfase 
ao contexto global a partir do local que esta inserido, buscando conhecimentos e uma 
preocupação em maior humanização possível e vendo o globo terrestre como nossa casa. 
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MARCIA CRISTHINA DEJULI NOGUEIRA 
Orientador: Luis Guilherme Sachs - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A QUÍMICA DO COTIDIANO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MEDIANTE A 
PRÁTICA SOCIAL
Tema: QUÍMICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Palavras-chave: EJA. Ensino Médio.Tabela Periódica. 
Resumo: O presente artigo busca ressaltar a importância do Ensino da Química na Educação de 
Jovens e Adultos. Ao relacionar-se esta ciência com o cotidiano, vislumbra-se um maior 
entendimento do conteúdo, fazendo com que o educando tenha mais interesse pelas aulas e 
mostrando como a Química é aplicada no dia a dia, o que a torna mais interessante. Entre os 
desafios dos professores de Química ao longo de sua carreira, certamente se inclui a 
necessidade de utilizar uma metodologia que favoreça a aquisição de conhecimentos, tornando 
essa experiência a mais agradável possível. Pretende-se que o aluno perceba como os diferentes 
elementos químicos estão permanentemente presentes em seu cotidiano.
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Professor PDE: MARCIA CRISTHINA DEJULI NOGUEIRA 
Orientador: Luis Guilherme Sachs - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A QUÍMICA DO COTIDIANO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MEDIANTE A 
PRÁTICA SOCIAL 
Tema: Química, cidadania e direitos humanos
Palavras-chave: EJA; Ensino médio; Tabela periódica
Resumo: O presente projeto busca ressaltar a importância do Ensino da Química na Educação 
de Jovens e Adultos. Ao fazer uma relação desta ciência com o cotidiano, vislumbra-se um maior 
entendimento do conteúdo, fazendo com que o educando tenha mais interesse pelas aulas e 
mostrando como a Química é aplicada no dia a dia, o que a torna mais interessante. Entre os 
desafios dos professores de Química ao longo de sua carreira, certamente se inclui a 
necessidade de utilizar uma metodologia que favoreça a aquisição de conhecimentos, tornando 
essa experiência a mais agradável possível. Pretende-se que o aluno perceba como os diferentes 
elementos químicos estão permanentemente presentes em seu cotidiano. 
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MARIA APARECIDA DO PRADO 
Orientador: MARCELO MAIA CIRINO - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: UMA PROPOSTA DE ABORDAGEM DIDÁTICA ALTERNATIVA EM QUÍMICA ORGANICA 
PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Tema: O Ensino de Química e a educação especial e inclusiva
Palavras-chave: Deficiência visual, inclusão, Química Orgânica
Resumo: Este artigo teve por objetivo utilizar abordagens didáticas diferenciadas para possibilitar 
a inclusão do aluno com deficiência visual. A proposta é melhorar a qualidade das aulas de 
Química nesse contexto, pois a maioria dos professores não traz esse preparo em sua formação 
acadêmica, praticamente inexiste o apoio de profissionais especializados e, além disso, constata-
se uma ausência quase que absoluta de material didático para essa finalidade. A implementação 
da pesquisa deu-se no primeiro semestre de 2014, no Colégio Estadual Carlos Gomes, em 
Ubiratã (PR). A aplicação deste projeto ocorreu ao longo de 32 horas/aula, com alunos da 3ª série 
do Ensino Médio, tendo como conteúdo a descoberta do petróleo e seus derivados, nomenclatura 
dos hidrocarbonetos e as fontes energéticas. Os instrumentos de coletas de dados foram: diário 
da professora pesquisadora, questionários respondidos pelos alunos, elaboração e aplicação do 
caderno pedagógico com atividades diversas e observação. Os resultados apontam para a 
importância de se desenvolver um trabalho direcionado a alunos com deficiência visual, 
respeitando suas limitações, suas necessidades e especificidades, contribuindo assim para seu 
pleno desenvolvimento e para aprendizagem individual dos conteúdos da disciplina.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MARIA APARECIDA DO PRADO 
Orientador: MARCELO MAIA CIRINO - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uma proposta de abordagem didática alternativa em Química Orgânica para alunos com 
deficiência visual
Tema: O ensino de química e a educação especial inclusiva
Palavras-chave: Inclusão;Deficiência visual;Funções orgânicas. 
Resumo: A presente produção didática destina-se aos alunos do 3º ano do Ensino Médio público 
de Química. Objetiva utilizar abordagem didática alternativa, que possibilite ao aluno com 
deficiência visual integrar-se, incluir-se e melhorar a qualidade das aulas de Química no Ensino 
Médio. Sob a forma de unidade didática, o material compreende três etapas de atividades, e os 
exercícios buscam averiguar o conhecimento prévio dos alunos em relação ao conteúdo 
estudado. Com base nas informações, são propostas atividades buscando um maior 
aprofundamento através de mediação realizada pelo professor. Na primeira etapa, será 
trabalhada a história do petróleo por meio de vídeos, objetos educacionais, pesquisa extraclasse. 
Na segunda, a nomenclatura dos hidrocarbonetos, através de vídeo, atividades e atividades 
lúdicas e na terceira etapa, serão trabalhadas
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MARIA APARECIDA TORRES FACHIN NIRO 
Orientador: Marilde Beatriz Zorzi Sa - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Descobrindo e Entendendo a Química no Estudo das Soluções
Tema: Química, cidadania e Direitos Humanos
Palavras-chave: Soluções; Estratégias de Ensino; Análise de Rótulos
Resumo: Este artigo é o resultado de uma implementação pedagógica que foi realizada com 
alunos da disciplina de Química do Ensino Médio do CEEBJA – Colorado, com objetivo estudar 
soluções e suas concentrações relacionando-as com produtos de seu cotidiano. O foco do mesmo 
foi trabalhar de forma contextualizada e diferenciada utilizando para tal, análise das 
especificações contidas em rótulos das embalagens dos produtos químicos de uso doméstico, de 
medicamentos, de bebidas e outros produtos comerciais. Para tanto, fez-se uso de diferentes 
estratégias didáticas, tais como: questionamentos investigativos, vídeos, imagens, experimentos, 
pesquisas, painéis, cartazes, palestras, procurando relacionar o assunto com saúde e meio 
ambiente. Percebeu-se que os resultados foram satisfatórios, pois a metodologia utilizada 
provocou maior envolvimento e interesse dos alunos com as atividades desenvolvidas 
contribuindo assim, com a construção do conhecimento de forma significativa.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MARIA APARECIDA TORRES FACHIN NIRO 
Orientador: Marilde Beatriz Zorzi Sa - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Descobrindo e Entendendo a Química no Estudo das Soluções
Tema: Química, cidadania e Direitos Humanos
Palavras-chave: Soluções; Estratégias de Ensino; Análise de Rótulos
Resumo: Essa unidade didática aborda o estudo da concentração de soluções de forma 
contextualizada e diferenciada utilizando para tal, análise das especificações contidas em rótulos 
das embalagens dos produtos químicos de uso doméstico, de medicamentos, de bebidas e outros 
produtos comerciais. Ela será desenvolvida por meio de atividades que propiciem aos alunos a 
compreensão do uso correto desses produtos, de sua composição química e de suas diferentes 
concentrações. Esta proposta de intervenção será desenvolvida com alunos da disciplina de 
Química do Ensino Médio do CEEBJA – Colorado, e tem como objetivo estudar soluções e suas 
concentrações relacionando-as com produtos de seu cotidiano. Para tanto, faremos uso de 
diferentes estratégias didáticas, tais como: questionamentos investigativos, dando ênfase ao 
diálogo, (professor/aluno, aluno/aluno), vídeos, imagens, experimentos, pesquisas, painéis, 
cartazes, palestras, procurando relacionar o assunto com saúde e meio ambiente.
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MARIA BERNADETE PIMENTA BUZATTO 
Orientador: Marcelo Pimentel da Silveira - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Narguilé e Cigarro - explorando um tema sociocientífico nas aulas de química do ensino 
médio.
Tema: Material Didático e o Ensino de Química
Palavras-chave: combustão, tabaco, tema, CTS, ensino de química. 
Resumo: Este trabalho analisa algumas possibilidades de desenvolver conhecimentos sociais, 
químicos e biológicos nas aulas de química, por meio do tema sóciocientifico “Tabaco”, e, se as 
atividades propiciaram os alunos serem protagonistas de sua aprendizagem.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MARIA BERNADETE PIMENTA BUZATTO 
Orientador: Marcelo Pimentel da Silveira - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Narguilé e Cigarro - explorando um tema sociocientífico nas aulas de química do ensino 
médio.
Tema: Material Didático e o Ensino de Química
Palavras-chave: Narguilé. Cigarro. Tabaco. Transformação Química. Sóciocientífico.
Resumo: A proposta pedagógica tem como fio condutor a identificação de situações problemas 
que possam ser respondidas a partir da problematização inicial, organização e aplicação do 
conhecimento. Pressupostos esses, fundamentados de acordo com os três momentos 
pedagógicos propostos por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002). Onde o educando deve ser 
o protagonista de sua aprendizagem, vivenciando possibilidades de propor hipóteses e respostas 
aos questionamentos a partir dos conhecimentos científicos apreendidos, de tal forma a permitir-
lhe entender o mundo que o cerca a partir de uma nova visão.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MARIA LUIZA TONUSSI DE OLIVEIRA 
Orientador: Fabiele Cristiane Dias Broietti - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Compreendendo Química a partir da leitura em sala de aula
Tema: Leitura e o Ensino de Química
Palavras-chave: Leitura; textos; contextualização; química
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Resumo: O presente artigo expõe os resultados do projeto de intervenção pedagógica intitulado 
”Compreendendo Química a Partir da Leitura em Sala de Aula”, realizado junto aos estudantes da 
1ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Idália Rocha − Ensino Fundamental e Médio, ano 
letivo 2014, com o objetivo de explorar textos relacionados à Química e motivar os estudantes a 
perceber e compreender esta ciência em situações rotineiras. Inicialmente foi aplicado um 
questionário de investigação quanto aos hábitos, interesses e incentivos à leitura. Na sequência 
foram estudados 5 textos com abordagens temáticas diversificadas. No decorrer das atividades foi 
observado que os estudantes possuem dificuldades na leitura, interpretação e compreensão das 
atividades. Os resultados, após incentivar os estudantes a uma segunda leitura com explicações 
dos significados das palavras, mostram-se produtivos. As atividades promoveram a participação 
dos estudantes e o desenvolvimento da compreensão de conceitos químicos mediante o estudo 
de textos que abordavam distintos aspectos relacionados ao cotidiano dos estudantes.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MARIA LUIZA TONUSSI DE OLIVEIRA 
Orientador: Fabiele Cristiane Dias Broietti - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: COMPREENDENDO QUÍMICA A PARTIR DA LEITURA EM SALA DE AULA
Tema: LEITURA E O ENSINO DE QUÍMICA
Palavras-chave: leitura; textos; contextualização; química
Resumo: Esta produção didático-pedagógica pretende abordar a prática da leitura nas aulas de 
Química. Muitas das dificuldades dos alunos na compreensão dos conteúdos estão relacionadas 
à falta de leitura, ao estudo e a aprendizagem. A partir da leitura pretende–se motivar e estimular 
os estudantes, para melhor compreensão e interpretação dos conteúdos. A proposta é que a 
leitura possibilite aos estudantes desenvolver capacidades de compreender o seu cotidiano e 
participar das relações sociais de caráter político e cultural, além de permitir entender as 
implicações tecnológicas relacionadas à Química, utilizando textos com abordagens temáticas e 
interdisciplinares relacionados com os conteúdos de Química. Um bom leitor é capaz de ler e 
compreender os diferentes tipos de textos. Trabalhar em sala de aula com textos de natureza 
científica, de certa forma contribui para a formação do cidadão, por permitir ao aluno identificar a 
diferença entre o senso comum e o científico, enriquecendo o seu conhecimento, levando-os a 
conhecer muitos pontos que não estão acessíveis ao seu dia a dia. Um dos aspectos que motivou 
este trabalho foi o fato de que ao fazer o estudo bibliográfico sobre este tema, encontramos textos 
que tratam a leitura como uma prática essencial para se aprender, uma estratégia indispensável 
nas escolas, nas diversas disciplinas. 
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MARIA REGINA MAROCHIO 
Orientador: Conceicao de Fatima Alves Olguin - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Plantas Medicinais e o Estudo das Funções Orgânicas
Tema: Experimentação no Ensino de Química na Educação Básica
Palavras-chave: Funções orgânicas; Plantas medicinais; Experimentação; Cromatografia.
Resumo: O emprego de plantas medicinais faz parte do cotidiano dos alunos, pois estes fazem 
uso dessas plantas levando em conta apenas o conhecimento popular sobre seu poder de cura. 
Assim, o objetivo desse trabalho foi, a partir deste tema, identificar as funções orgânicas 
presentes nos princípios ativos contidos nas plantas medicinais e conscientizar os alunos sobre o 
perigo do seu uso abusivo ao organismo. O projeto foi desenvolvido a partir de questionário 
investigativo aplicado aos alunos referente à utilização de plantas medicinais, de pesquisa 
bibliográfica sobre os princípios ativos das plantas relatadas no questionário, e de 
experimentação. Desde o início da aplicação do projeto foi possível verificar o empenho e a 
participação maciça de todos os alunos da turma. Assim, trabalhar os conteúdos de Química de 
forma contextualizada, pode contribuir positivamente para o aprendizado do aluno, pois este se 
envolve ativamente na realização das atividades. Isto leva a uma aprendizagem mais significativa, 
uma vez que ele consegue relacionar o conteúdo aprendido na escola com seu cotidiano.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MARIA REGINA MAROCHIO 
Orientador: Conceicao de Fatima Alves Olguin - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Plantas Medicinais e o Estudo das Funções Orgânicas
Tema: Experimentação no Ensino de Química na Educação Básica
Palavras-chave: Funções orgânicas; plantas medicinais; experimentação; cromatografia. 
Resumo: O emprego de plantas medicinais faz parte do cotidiano dos alunos, pois estes fazem 
uso dessas plantas levando em conta apenas o conhecimento popular sobre seu poder de cura. 
Assim, o objetivo desse trabalho é a partir deste tema, identificar as funções orgânicas presentes 
nos princípios ativos contidos nas plantas medicinais e conscientizar os alunos, que sua ação 
terapêutica é devida as substâncias químicas nelas presentes e que seu uso abusivo pode ser 
tóxico ao organismo. Como recurso metodológico será utilizado a cromatografia para detectar os 
princípios ativos das plantas, aproximando a teoria da prática tornando as aulas de Química mais 
atrativas.
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MARIA SUELY SARAGIOTO 
Orientador: Reinaldo Aparecido bariccatti - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A QUÍMICA DESENVOLVENDO O CONHECIMENTO E A SAÚDE: PREPARAÇÃO E 
CARACTERIZAÇÃO DE AGENTES TENSOATIVOS
Tema: Química ambiental
Palavras-chave: Formação de Micela - Efeito Surfactante - Ação Desidratante do Etanol - 
Sistema Viral.
Resumo: Este projeto tem como tema a produção química e utilização de sabonete líquido como 
meio de promover a higiene prevenindo a disseminação de doenças provocadas por vírus, a 
formação da micela, o efeito de surfactante sobre a tensão superficial, a ação desidratante do 
etanol sobre o sistema viral. O objetivo do estudo é Verificar o efeito desidratante de substâncias 
químicas sobre o agente virial, compreender o efeito de agentes surfactante sobre o meio aquoso 
e desenvolver conhecimentos de química na síntese de sabonetes. Para isso tem como objetivos 
específicos compreender como a educação ambiental contribui para garantir a qualidade de vida 
das pessoas, conhecer o processo de disseminação das doenças provocadas por vírus e aplicar 
conhecimentos de química com objetivo de preservar a saúde através do estudo teórico/prático 
envolvendo surfactante e álcool. A problemática de pesquisa investiga se a química contribui para 
a melhoria da qualidade de vida, fornecendo produtos e substâncias para que as pessoas possam 
evitar doenças através do uso destes produtos conhecido cientificamente como agentes 
surfactantes, desidratantes e nanocápsulas. Os fundamentos teóricos deste estudo voltam-se 
para os conceitos de ensino de química na atualidade e sobre a importância da higienização na 
prevenção de doenças por contaminação de vírus, tendo na elaboração de sabonetes líquidos um 
aliado nessa prevenção. As estratégias de ação compreendem uma pesquisa qualitativa de cunho 
exploratório seguido de uma pesquisa-ação onde os alunos fabricarão sabonete líquido para uso 
na escola.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MARIA SUELY SARAGIOTO 
Orientador: Reinaldo Aparecido bariccatti - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A QUÍMICA DESENVOLVENDO O CONHECIMENTO E A SAÚDE: PREPARAÇÃO E 
CARACTERIZAÇÃO DE AGENTES TENSOATIVOS
Tema: Química ambiental
Palavras-chave: Formação da Micela - Efeito de Surfactante - Ação Desidratante do Etanol - 
Sistema viral
Resumo: Este projeto tem como tema a produção química e utilização de sabonete líquido como 
meio de promover a higiene prevenindo a disseminação de doenças provocadas por vírus, a 
formação da micela, o efeito de surfactante sobre a tensão superficial, a ação desidratante do 
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etanol sobre o sistema viral. O objetivo do estudo é Verificar o efeito desidratante de substâncias 
químicas sobre o agente virial, compreender o 

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MARILENE DUARTE BRANDAO 
Orientador: Marilde Beatriz Zorzi Sa - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: UMA ABORDAGEM INVESTIGATIVA SOBRE LIGAÇÃO QUÍMICA: UM OLHAR COM 
MAIS SIGNIFICADO POR MEIO DE ATIVIDADES PRÁTICAS
Tema: Experimentação no Ensino de Química na Educação Básica
Palavras-chave: Estratégias, experimentos, ligações químicas e investigação.
Resumo: Esse artigo relata um projeto de implementação didática envolvendo o tema ligações 
químicas. O projeto visava possibilitar aos alunos um estudo investigativo do tema em questão. 
Nesse sentido, levou-se em conta que as aulas práticas são importantes e significativas 
estratégias de ensino e que, associadas a algumas outras estratégias, podem contribuir para a 
motivação de forma a atender às exigências atuais em relação aos processos de ensino e 
aprendizagem. O presente trabalho foi realizado com alunos da disciplina de Química, do Ensino 
Médio do CEEBJA Santa Clara em Mandaguari – PR. O procedimento metodológico adotado 
envolveu uma série de atividades em que foram utilizadas diferentes estratégias didáticas, tais 
como: questionamentos investigativos com ênfase no diálogo, (professor/aluno, aluno/aluno), 
vídeos, jogos, experimentos investigativos, elaboração de materiais entre outras atividades como 
fontes promotoras de aprendizagens. Os resultados obtidos revelaram que o trabalho realizado 
favoreceu a aprendizagem com mais significado, proporcionando maior compreensão no ensino 
de Química, além da formação de um sujeito crítico e responsável e envolvido na construção de 
seus conhecimentos.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MARILENE DUARTE BRANDAO 
Orientador: Marilde Beatriz Zorzi Sa - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uma abordagem investigativa sobre ligação química: um olhar com mais significado por 
meio das atividades práticas.
Tema: Experimentação no ensino de química na educação básica
Palavras-chave: Estratégias, Experimentos, Ligação Química e Investigação.
Resumo: A presente unidade didática aborda um estudo investigativo de ligações químicas, de 
forma que a aprendizagem esteja de acordo com as exigências atuais em relação aos processos 
de ensino e aprendizagem. Esta proposta de intervenção será desenvolvida com alunos da 
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disciplina de Química do Ensino Médio do CEEBJA – Mandaguari e tem como objetivo possibilitar 
ao estudante da EJA uma compreensão da Química vinculada ao seu cotidiano, além da 
formação de um sujeito crítico e responsável, por meio da utilização de experimentos com foco 
investigativo. Para tanto, faremos uso de diferentes estratégias didáticas, como: questionamentos 
investigativos com ênfase no diálogo (professor/aluno, aluno/aluno), vídeos, jogos, experimentos, 
cartazes entre outras atividades, procurando inserir a Química em um contexto real 
proporcionando ao aluno uma aprendizagem com mais significado.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MARTA NAVARRO 
Orientador: Eliana Aparecida Silicz Bueno - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: As atividades práticas na aprendizagem significativa de conceitos químicos de soluções no 
Ensino Médio. 
Tema: As atividades práticas no ensino de química.
Palavras-chave: Atividades práticas; Aprendizagem significativa; Soluções.
Resumo: Este artigo apresenta informações teórico-pedagógicas que resultaram da 
implementação do Projeto desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional - 
PDE/SEED/PR, nas turmas do 2°A e do 2°B do período da manhã do Colégio Estadual Hermínia 
Rolim Lupion – Ensino Fundamental e Médio . O projeto teve por objetivo introduzir os primeiros 
conceitos de físico-química de maneira diferenciada. Partindo de atividades práticas, com objetivo 
de proporcionar a aprendizagem significativa com o conteúdo específico “Soluções”, investigando 
seu papel motivador e a eficácia dessas atividades práticas na elaboração de conceitos químicos 
pelos alunos. Quando se refere ao ensino de Físico-Química no Ensino Médio, nota-se que a 
prática em geral nas salas de aula consiste na transmissão-recepção de conteúdos, que, muitas 
vezes, deixa lacunas no processo. Ao reconhecer as dificuldades que se apresentam nessa 
realidade, dificultando o trabalho do professor e o interesse dos alunos, fazem-se necessárias 
alternativas pedagógicas que possam contribuir para a aprendizagem desses conceitos. Sabe-se 
que as dificuldades e problemas no ensino da Química, entretanto, não são recentes e as 
atividades práticas e experimentais são unânimes entre os autores um recurso didático mais 
motivador, pois estimula a participação ativa dos alunos, despertando sua curiosidade e interesse. 
Neste estudo a expressão atividades práticas ou atividades experimentais significam experiências 
realizadas na escola, nas quais os alunos interagem com materiais, observando e ou 
manipulando para compreender conceitos físico-químicos. Concluiu-se que durante o tempo de 
aplicação do projeto, o envolvimento dos alunos foi satisfatório, pois todos se engajaram de forma 
espontânea e prazerosa no decorrer de todas as atividades didáticas propostas. 
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MARTA NAVARRO 
Orientador: Eliana Aparecida Silicz Bueno - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As atividades práticas na aprendizagem significativa de conceitos químicos de soluções no 
Ensino Médio
Tema: As atividades práticas no ensino de química
Palavras-chave: atividades práticas; aprendizagem significativa; soluções
Resumo: O presente projeto tem por objetivo introduzir os primeiros conceitos de físico-química 
de maneira diferenciada. Partindo de atividades práticas, proporcionar a aprendizagem 
significativa com o conteúdo específico \"Soluções\", investigando seu papel motivador e a 
eficácia dessas atividades práticas na elaboração de conceitos químicos pelos alunos. Quando 
nos referimos ao ensino de Físico-Química no Ensino Médio, notamos que a prática em geral nas 
salas de aula consiste na transmissão-recepção de conteúdos, que, muitas vezes, deixa lacunas 
no processo. Ao reconhecermos as dificuldades que se apresentam nessa realidade, dificultando 
o trabalho do professor e o interesse dos alunos, fazem-se necessárias alternativas pedagógicas 
que possam contribuir para a aprendizagem desses conceitos. Sabemos que as dificuldades e 
problemas no ensino da Química, entretanto, não são recentes e as atividades práticas e 
experimentais são unânimes entre os autores um recurso didático mais motivador, pois estimula a 
participação ativa dos alunos, despertando sua curiosidade e interesse. Neste estudo a expressão 
atividades práticas ou atividades experimentais significam experiências realizadas na escola, nas 
quais os alunos interagem com materiais, observando e ou manipulando para compreender 
conceitos físico-químicos. 

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MAURI JORGE MAI 
Orientador: Reinaldo Aparecido Bariccatti - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA NO 
ENSINO DA QUÍMICA
Tema: Química ambiental
Palavras-chave: Química Orgânica; Educação Ambiental; Funções Orgânicas; Aprendizagem 
significativa.
Resumo: A temática deste foi centrada temática envolvendo uma proposta de metodológica no 
Ensino da Química, vinculado ao PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional). A escolha da 
estratégia justificou-se pela possibilidade de contribuir na construção do conhecimento em 
química através de propostas de sugestões de atividades como textos para contextualização dos 
temas abordados sobre Química Orgânica e as Funções orgânicas, além de exercícios de 
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fixação, pesquisa virtual e de campo. Onde a prática em laboratório de química da escola, levou 
os alunos a comprovar que a reutilização das sobras de hortaliças, frutas e verduras objetivando o 
reaproveitamento desses vegetais que antes iriam para o lixo, utilizando-os na produção de 
etanol. A metodologia foi pautada na abordagem da pesquisa-ação com intervenção junto aos 
alunos do 3º Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual do Campo Santos Dumont, Ensino 
Fundamental e Médio do Distrito de Moreninha, Santa Helena – PR. O objetivo foi de proporcionar 
aos alunos contextualizar e relacionar a teoria com a prática, através das diferentes estratégias, 
na busca de proporcionar aos alunos condições para construção de aprendizagens significativas 
sobre o tema, compreendendo sua importância, relacionando as funções orgânicas com as 
questões ambientais e com o cotidiano das pessoas.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: MAURI JORGE MAI 
Orientador: Reinaldo Aparecido Bariccatti - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Educação Ambiental Sustentável: Uma Proposta Metodológica no Ensino Da Química
Tema: Química ambiental
Palavras-chave: Química Orgânica; Educação Ambiental; Funções Orgânicas; Aprendizagem 
significativa.
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica (PDP) apresentada, é a implementação do Projeto do 
PDE 2013/2014, sendo que seu material didático será implementado com os alunos do 3º Anos 
do Ensino Médio. Colégio Estadual do Campo Santos Dumont, Ensino Fundamental e Médio – 
Distrito de Moreninha – Município de Santa Helena – Pr. O tema  é “Educação Ambiental 
Sustentável: Uma Proposta Metodológica no Ensino Da Química”. O objetivo é contextualizar e 
relacionar a teoria com a prática, através das diferentes estratégias, na busca de proporcionar aos 
alunos condições para construção de aprendizagens significativas sobre o tema, compreendendo 
sua importância, relacionando as funções orgânicas com as questões ambientais e com o 
cotidiano das pessoas. Assim essa PDP traz sugestões de atividades como textos para 
contextualização dos temas abordados sobre Química Orgânica e as Funções orgânicas, além de 
exercícios de fixação, pesquisa virtual e de campo. Sendo que através da prática em laboratório 
de química da escola, com os alunos, comprovando que pode reutilizar as sobras de hortaliças, 
frutas e verduras objetivando o reaproveitamento desses vegetais que antes iriam para o lixo, 
utilizando-os na produção de etanol. O vinhoto, que é a sobra da destilação pode ser novamente 
aproveitado como adubação orgânica voltando à preocupação com os cuidados que devemos ter 
com o solo agrícola de nossa região.
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: NINFA MARIA DELMONACO 
Orientador: MARCELO MAIA CIRINO - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Plantas Medicinais, a experiência popular e o conhecimento científico.
Tema: Química e o meio ambiente
Palavras-chave: Plantas Medicinais; Aprendizagem Significativa; Sociedade; Ambiente.
Resumo: Atualmente tem-se observado um distanciamento entre a realidade do aluno e o ensino 
da Química Orgânica em sala de aula e um dos fatores que tem contribuído para isto é a 
valorização do detalhamento conceitual deixando muitas vezes de lado a contextualidade. Porém, 
contextualizar os conteúdos não é somente promover uma ligação artificial entre o cotidiano do 
aluno e o conhecimento formal, mas sugerir situações problemáticas reais e buscar a abordagem 
necessária para compreende-las e resolve-las. Diante disto, com o objetivo de estimular o 
processo de elaboração de significados para alguns dos conceitos de Química Orgânica, com 
alunos do 3º ano do Ensino Médio, utilizamos o tema “Plantas Medicinais” e suas propostas 
interdisciplinares e contextualizadas. Para alcançar este objetivo foi desenvolvida uma pesquisa 
de campo. Como instrumentos para a coleta de dados usamos um questionário, aplicado no início 
do projeto, e que verificou o conhecimento prévio sobre o conteúdo a ser abordado e um outro 
questionamento no final, para investigar se ocorreu “aprendizagem significativa”. Entre a 
aplicação destes dois questionários foi desenvolvida uma Unidade Didática, composta de 
atividades diversificadas, cujos objetivos pretenderam motivar e estimular os estudantes ao longo 
de todo o processo de ensino/aprendizagem, promovendo a ampliação dos seus horizontes 
conceituais. 

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: NINFA MARIA DELMONACO 
Orientador: MARCELO MAIA CIRINO - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Plantas Medicinais, a experiência popular e o conhecimento científico. 
Tema: Química e meio ambiente
Palavras-chave: Plantas Medicinais; Aprendizagem Significativa; Sociedade; Ambiente.
Resumo: Observa-se atualmente um distanciamento entre a realidade do aluno e o ensino da 
química orgânica em sala de aula e um dos fatores que tem contribuído para isso é a valorização 
do detalhamento conceitual, deixando muitas vezes de lado a contextualidade desses 
conhecimentos. Porém, contextualizá-los não é somente promover uma ligação artificial entre o 
cotidiano do aluno e o seu conteúdo, mas sugerir situações problemáticas reais e buscar o 
conhecimento necessário para compreendê-las e resolve-las. Diante disto esta unidade didática 
tem o objetivo de estimular o processo de elaboração de alguns conceitos de Química Orgânica 
com alunos do 3º ano do Ensino Médio utilizando o tema Plantas Medicinais com suas 
interdisciplinaridades. Para alcançar este objetivo será desenvolvida uma pesquisa de campo, 
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tendo como instrumentos para a coleta de dados dois questionários. Um deles será aplicado no 
início do projeto para investigar o conhecimento prévio dos alunos sobre o conteúdo a ser 
abordado e outro no final, para verificar se houve ou não aprendizagem significativa, além da 
observação direta do pesquisador durante as aulas. A análise e interpretação dos dados serão 
realizadas no decorrer do projeto, com a análise dos dados colhidos, dos questionários e das 
observações feitas em sala de aula. 

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: ORLANDO DE OLIVEIRA 
Orientador: Valderi Pacheco dos Santos - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: ÁGUA: SANGUE QUE ALIMENTA A TERRA
Tema: QUÍMICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Palavras-chave: SUSTENTÁBILIDADE 
Resumo: Este projeto tem o formato de Unidade Didática, que são atividades interligadas entre si 
que encaminham o desenvolvimento de um plano de ações sobre um determinado tema neste 
caso Conservação de Nascentes. A produção Didática visa construir um conjunto de ações 
integradas por meio de parcerias com diversas instituições públicas e privadas, objetivando o 
planejamento e a gestão ambiental, como foco especial na minimização dos impactos decorrentes 
das atividades causadoras do desmatamento nas encostas dos rios e conservação de nascentes. 
Com este projeto, cujo o tema é Química e Educação Ambiental, têm papel fundamental na 
abertura do diálogo com a comunidade, incentivando a conscientização para a preservação dos 
recursos naturais.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: ORLANDO DE OLIVEIRA 
Orientador: Valderi Pacheco dos Santos - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Água: Sangue Que Alimenta a Terra
Tema: Química e Educação Ambiental
Palavras-chave: Sustentabilidade
Resumo: Unidade Didática dentro do PDE são atividades interligadas entre si que encaminham o 
desenvolvimento de um plano de aula sobre um determinado tema, neste caso Conservação de 
Nascentes. A Produção Didática visa constituir um conjunto de ações integradas, realizadas por 
meio de parcerias com diversas instituições públicas e privadas, objetivando o planejamento e a 
gestão ambiental, com foco especial na minimização dos impactos decorrentes das atividades 
causadoras do desmatamento nas encostas dos rios e conservação de nascentes. Este Projeto, 
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cujo tema é a Química e a Educação Ambiental, tem papel fundamental na abertura do diálogo 
com a comunidade, incentivando a consciência para a preservação. 

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: ROGERIO BERGANTIN BRASIL 
Orientador: Neide Maria Michellan Kiouranis - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A importância da mediação e dos signos no ensino de química para aluno com 
necessidades educacionais relacionadas à visão.
Tema: O ensino de química e a educação especial e inclusiva. Desenvolvimento de metodologias 
e flexibilização de atividades.
Palavras-chave: Conceitos;Maquetes;Representações
Resumo: No presente artigo trago alguns resultados da aplicação de uma proposta de ensino 
para estudantes com necessidades educacionais voltadas para a visão. Trabalho este 
desenvolvido junto a professores de Química do Ensino Médio, cuja atividade se volta para o 
desafio de lidar com conceitos abstratos e com a linguagem representacional própria da disciplina 
de química, que tornam o desafio ainda maior. O que encontramos no dia a dia em nossas 
escolas é a ênfase no estudo de conceitos e definições que exigem o uso de símbolos e outras 
representações, muitas vezes sem significados para os alunos. Neste estudo foram explorados 
símbolos próprios dos conhecimentos químicos tendo como referencial teórico/metodológico a 
teoria de Vygotski. Com este trabalho espera-se contribuir com uma metodologia que possa ser 
útil ao professor, bem como significativa aos estudantes com necessidades educacionais 
relacionadas à visão no sentido de facilitar a compreensão dos conhecimentos químicos. O artigo 
é fruto de estudos, pesquisas e discussões realizadas durante o Programa de Desenvolvimento 
Educacional – PDE – que contou com um grupo de Trabalho em rede – GRT –, além de um curso 
de extensão proposto como implementação Pedagógica. 

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: ROGERIO BERGANTIN BRASIL 
Orientador: Neide Maria Michellan Kiouranis - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A importância da mediação e dos signos no ensino de química para aluno com 
necessidades educacionais relacionadas à visão.
Tema: O ensino de química e a educação especial e inclusiva. Desenvolvimento de metodologias 
e flexibilização de atividades.
Palavras-chave: Mediação; Signos; Representações
Resumo: No presente Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, apresento a síntese de uma 
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proposta de ensino para estudantes com necessidades educacionais voltadas para a visão. 
Assim, a proposta se volta para o desafio de lidar com conceitos abstratos e com a linguagem 
representacional, própria da disciplina de química, que tornam o desafio ainda maior. O que 
encontramos no dia a dia das nossas escolas é a ênfase no estudo de conceitos e definições que 
exigem o uso de símbolos e outras representações, muitas vezes sem significados para os 
alunos. Nossa proposta é realizar estudos que exploram as representações e símbolos próprios 
dos conhecimentos químicos e tem como referencial teórico/metodológico a teoria de Vygotski. 
Os conteúdos, além dos previstos neste projeto, serão incorporados também aqueles de interesse 
dos professores participantes, com base nos estudos realizados sobre maquetes táteis. Pretende-
se com este trabalho construir maquetes táteis que possam propiciar ao aluno com deficiência 
visual, atuação e participação efetiva no desenvolvimento de atividades. Assim, espera-se 
contribuir com uma metodologia que pode ser útil ao professor, bem como significativa aos 
estudantes, no sentido de facilitar a compreensão dos conhecimentos químicos. Além disso, o uso 
de maquetes táteis, proposta por Camargo e Nardi (2009), tem se mostrado potencialmente útil 
para o trabalho com alunos com necessidades educacionais relacionadas à visão.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: ROSA MARIA ROMAO BATISTA 
Orientador: MARCELO MAIA CIRINO - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Laboratório Virtual e Ferramentas Tecnológicas No Ensino Da Química
Tema: Tecnologia Educativas para o Ensino de Química
Palavras-chave: Laboratório virtual, TIC, ensino de Química. 
Resumo: Este artigo é resultado da implementação do projeto “Laboratório Virtual e Ferramentas 
Tecnológicas para o ensino da Química”. Foi desenvolvido junto aos alunos do Ensino Médio do 
CEEBJA de Paranavaí (PR), sendo um dos pré-requisitos para participação no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE). Seu objetivo principal foi desenvolver e utilizar uma 
abordagem didática diferenciada, através do Laboratório Virtual e das Ferramentas Tecnológicas, 
ambos com potencial para inovar a prática pedagógica em relação ao ensino de Química. Além 
disso, propiciou aos alunos da EJA situações didáticas em que puderam analisar e agir 
criticamente diante de situações do cotidiano que se articulam com os conteúdos de Química, 
como é o caso da “Energia Nuclear” e das “Funções Inorgânicas”. Para o desenvolvimento deste 
projeto foram utilizados vídeos curtos, com recortes do filme “O início do Fim”, a série de desenho 
animado “Maria Curie”, simuladores e animações digitais, atividades experimentais, além dos 
softwares educacionais “Cidade do Átomo” e “Carbópolis”. Os resultados obtidos na 
implementação desta proposta foram bastante satisfatórios, evidenciando a importância dos 
alunos terem conhecimentos básicos em Informática e acesso às tecnologias modernas para que 
possam realizar experimentos e testar hipóteses, ainda que em ambientes virtuais.
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: ROSA MARIA ROMAO BATISTA 
Orientador: MARCELO MAIA CIRINO - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Laboratório Virtual e Ferramentas Tecnológicas No Ensino Da Química
Tema: Tecnologia Educativas para o Ensino de Química
Palavras-chave: Ensino de Química; TIC; Laboratório Virtual; Radioatividade; Funções 
Inorgânicas.
Resumo: Este projeto tem como foco o desenvolvimento da aprendizagem de jovens e adultos 
através das tecnologias como um recurso didático alternativo, sem deixar de lado o laboratório 
convencional. O trabalho será desenvolvido com o auxilio de todas as tecnologias presentes no 
colégio, do quadro negro aos computadores. O material didático é formado por vídeos sobre 
radioatividade, simuladores e animações, aulas experimentais com abordagens investigativas e 
os softwares educativos: Cidade do Átomo e Carbópolis.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: SONIA APARECIDA BONFIM DE SOUZA 
Orientador: MARCELO MAIA CIRINO - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Objetos de Aprendizagem como recursos didáticos para o ensino de eletroquímica
Tema: Tecnologias Educativas para o Ensino de Química
Palavras-chave: Eletroquímica;Pilhas;Baterias;Objetos de Aprendizagem
Resumo: O presente artigo tem por objetivo discutir e avaliar a utilização de Objetos de 
Aprendizagem como recursos didáticos para um ensino significativo, na proposta de uma nova 
abordagem para o conteúdo de Eletroquímica, empregando as Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC). Foram utilizados, além dos Objetos de Aprendizagem, slides, textos, vídeos e 
simuladores como ferramentas facilitadoras do processo de ensino e aprendizagem. O trabalho foi 
desenvolvido no 1º semestre de 2014, com alunos do 2º Ano do Ensino Médio, período da manhã, 
do Colégio Estadual Guilherme de Almeida, no município de Loanda (PR).

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: SONIA APARECIDA BONFIM DE SOUZA 
Orientador: MARCELO MAIA CIRINO - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: Objetos de Aprendizagem como recursos didáticos para o ensino de eletroquímica
Tema: Tecnologias Educativas para o Ensino de Química
Palavras-chave: Eletroquímica;pilhas; baterias; objetos de aprendizagem
Resumo: Este trabalho propõe uma unidade didática com o objetivo de utilizar novas abordagens 
para o conteúdo de eletroquímica, no Ensino Médio, empregando as TIC. A proposta é oferecer 
aos alunos conhecimentos sobre o funcionamento, composição e o descarte correto de pilhas e 
baterias. Para isso faremos uso de Objetos de Aprendizagem, slides, textos, vídeos e 
simuladores, entre outros. Acreditamos que a implementação dessa proposta, com o uso dos 
recursos tecnológicos, pode se constituir numa metodologia interessante, visto que por meio de 
seu desenvolvimento torna-se possível organizar a estrutura cognitiva do pensamento, partindo 
do cotidiano dos alunos, no sentido de aprimorar a aquisição dos conhecimentos químicos. 

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: TERCILO KOREN 
Orientador: Raquel Roberta Bertoldo - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: OTIMIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS
Tema: Experimentação
Palavras-chave: Experimentação; laboratório; cotidiano
Resumo: Neste artigo procuramos apresentar os resultados de um projeto desenvolvido no 
Colégio Estadual Dom Manoel Könner, o qual apresentou como principal objetivo otimizar o uso 
do laboratório de Ciências, por professores e alunos, visando melhorar os aspectos pedagógicos 
por meio de uma ferramenta que possibilite a interação teoria-prática. Para tanto pretendemos 
durante a implementação do mesmo, fazer reuniões com os professores da área, incentivando o 
uso do laboratório como ferramenta para melhorar a aprendizagem dos alunos, através de 
práticas laboratoriais que levam o aluno a construção do seu conhecimento. O projeto foi 
desenvolvido na disciplina de química, a partir de abordagens temáticas selecionadas de acordo 
com o plano de curso ou ementa de cada série. Os resultados apresentaram maior interação do 
educando com a disciplina de Química. Espera-se como resultados futuros melhorar aspectos de 
aprendizagem com a consequente redução nos índices de repetência e evasão escolar que até 
agora são elevados.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: TERCILO KOREN 
Orientador: Raquel Roberta Bertoldo - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Otimização do uso do laboratório de Ciências
Tema: Experimentação no ensino de Ciências
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Palavras-chave: Atividades experimentais; Laboratório de Ciências; Ensino de Química.
Resumo: Este projeto tem como objetivo principal otimizar o uso do laboratório de Ciências, por 
professores e alunos do Colégio Estadual Dom Manoel Könner, visando melhorar os aspectos 
pedagógicos por meio de uma ferramenta que possibilite a interação teoria-prática. A justificativa 
para a implementação deste projeto está pautada na análise dos relatórios finais de frequência e 
desempenho dos alunos nos últimos anos e que apresentam altos índices de evasão e 
repetência. Para tanto pretendemos durante a implementação do mesmo, fazer reuniões com os 
professores da área, incentivando o uso do laboratório como ferramenta para melhorar a 
aprendizagem dos alunos, através de práticas laboratoriais que levam o aluno a construção do 
seu conhecimento, não a mera memorização de fórmulas e conceitos descontextualizados de sua 
realidade, mas que permitem um entendimento maior do seu cotidiano e que não impedem sua 
formação para o exercício pleno da cidadania, em consequência possa instrumentalizar o aluno 
para a inserção participativa no processo de construção de uma sociedade científica e tecnológica 
comprometida com a justiça e igualdade social. 

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: VALIRIA BRUNING 
Orientador: Marilde Beatriz Zorzi Sa - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Uma Abordagem sobre Ácidos e Bases no Cotidiano: Trabalhando com Atividades 
Experimentais Investigativas na Educação Básica
Tema: Experimentação no ensino de química na educação básica
Palavras-chave: Atividades experimentais; investigação, cotidiano; construção do conhecimento.
Resumo: O presente artigo é resultado da implementação da Unidade Didática “Uma Abordagem 
sobre Ácidos e Bases no Cotidiano: Trabalhando com Atividades Experimentais Investigativas na 
Educação Básica”, desenvolvido com alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 
Enira Moraes Ribeiro, no município de Paranavaí. A proposta teve como objetivo apresentar 
metodologias diferenciadas para abordar conteúdos de Química sobre Ácidos e Bases vinculadas 
a uma compreensão significativa das características, conceitos e aplicações no cotidiano. Por 
meio de atividades experimentais investigativas pode-se auxiliar o processo ensino aprendizagem 
e proporcionar aos alunos a participação no processo de construção e reconstrução de seus 
conhecimentos numa abordagem dinâmica e envolvente. Tais atividades experimentais foram 
auxiliadas por outras práticas, como por exemplo, a leitura de textos, a utilização de imagens, 
questionamentos, discussões, produção de cartazes e relatórios, degustação de alimentos, 
produção de sabão e softwares, possibilitando a contextualização do ensino de Química e uma 
maior compreensão por parte do estudante que teve a possibilidade de desenvolver o 
pensamento crítico em relação ao mundo que está inserido. Nos resultados obtidos com a 
implementação do projeto, percebeu-se que as ações do professor como mediador das 
discussões e problematizações são fundamentais para possibilitar ao aluno a participação na 
busca por explicações para os fenômenos observados durante a aula de química, articulando tais 
explicações com o cotidiano, enfatizamos que a participação ativa de cada aluno possibilitou a 
construção de conhecimentos com mais significado. 
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: VALIRIA BRUNING 
Orientador: Marilde Beatriz Zorzi Sa - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uma Abordagem sobre Ácidos e Bases no Cotidiano: Trabalhando com Atividades 
Experimentais Investigativas na Educação Básica
Tema: Experimentação no ensino de química na educação básica
Palavras-chave: Ácidos; bases; atividades experimentais; cotidiano; construção do 
conhecimento.
Resumo: A presente unidade didática visa desenvolver atividades experimentais numa 
abordagem problematizadora e investigativa, relacionadas ao tema dos ácidos e das bases, serão 
mediadas pelo professor e o aluno será ativo no processo de ensino e aprendizagem. As 
atividades serão auxiliadas por outros instrumentos que articulados entre si poderão proporcionar 
uma aprendizagem mais efetiva e possibilitar aos alunos à investigação, o desenvolvimento do 
senso crítico, a visão de integração entre a química de sala de aula e o cotidiano.

Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: WENDELL SANTOS POSSETTI
Orientador: LEOPOLDO SUSSUMU MATSUMOTO - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: O USO DAS TECNOLOGIAS E O ENSINO DE QUÍMICA: PowerPoint e outros aplicativos 
como interface metodológica
Tema: Tecnologias educativas para o ensino de química
Palavras-chave: Tecnologias; Metodologia de trabalho; Power Point; Ensino e aprendizagem 
Resumo: O uso de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) vem sendo cada vez mais 
utilizado no ensino-aprendizagem dos alunos, quebrando de certa forma o ensino tradicional já 
estabelecido. No entanto, ainda há algumas restrições quanto ao seu uso pela grande maioria dos 
docentes. Assim sendo o presente trabalho teve como objetivo avaliar a importância do uso das 
TICs no ensino de Química como interface metodológica. O trabalho foi realizado no Colégio 
Estadual Luiz Setti - E.F.M.P.N. localizado na cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná, com o 
intuito de subsidiar a prática docente com novos procedimentos metodológicos. A avaliação foi 
realizada através de questionário semi estruturado para diagnóstico da concepção dos 
profissionais acerca da utilização das TICs em sala de aula e elaboração de materiais práticos 
utilizados em aula. Os resultados mostraram que grande parte dos profissionais docentes sabem 
lidar com as novas tecnologias no seu dia a dia, enquanto outros apresentam grande dificuldade, 
e não veem nestas algo de proveito para a prática docente.
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Disciplina / Área: QUÍMICA

Professor PDE: WENDELL SANTOS POSSETTI
Orientador: LEOPOLDO SUSSUMU MATSUMOTO - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O USO DAS TECNOLOGIAS E O ENSINO DE QUÍMICA: PowerPoint e outros aplicativos 
como interface metodológica
Tema: Tecnologias educativas para o ensino de química
Palavras-chave: Tecnologias; Metodologia de trabalho;Power Point;Ensino e aprendizagem
Resumo: Este projeto aborda o tema tecnologias educativas para o ensino da química, com o 
título o uso das tecnologias e o ensino da química: PowerPoint e outros aplicativos como interface 
metodológica. O foco será as tecnologias a partir do aplicativo PowerPoint, onde busca-se 
orientar os professores a construírem suas aulas abordando no mínimo os conteúdos essenciais 
da disciplina, estabelecendo uma nova perspectiva de conhecimento, que possibilite formas mais 
atrativas e reprodutivas de repassar os conteúdos programáticos. O universo de pesquisa será o 
Colégio Estadual Luiz Setti - EFMP, no município de Jacarezinho-Paraná. Os sujeitos serão os 
professores de Química do referido colégio. O objetivo geral é propiciar junto aos docentes uma 
nova metodologia a partir do uso das TICs disponíveis, visando o aperfeiçoamento didático com o 
intuito de estruturar outras ações em suas práticas pedagógicas. Pretende-se com essa Produção 
Didático-Pedagógica subsidiar a prática docente de instrumentos tecnológicos que possam inferir 
um novo sentido as aulas, tornando-as mais instigadoras e atrativas, possibilitando um ambiente 
favorável a aprendizagem ao mesmo tempo que se configura provocadora a prática docente, ou 
seja, o ato de ensinar.

Os autores das produções são responsáveis pelo conteúdo, pela origem do material e pela escrita do texto, sendo a Comissão 
Organizadora isenta de qualquer responsabilidade em caso de plágio ou descumprimento de normas éticas, legais, científicas e 
gramaticais dos trabalhos apresentados.
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Organizador Sinopses - Cadernos PDE 2013
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