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Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: ADAILZE LENITA MEYER 
Orientador: Fabiana Roberta Gonçalves e Silva Hussein - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: JOGO TABULEIRO REDOX: UM RECURSO PEDAGÓGICO EDUCACIONAL PARA 
APRENDER ELETROQUÍMICA INVESTIGANDO SUAS CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS 
Tema: Material didático, literatura e o ensino de Química 
Palavras-chave: Jogo, eletroquímica, concepções alternativas 
Resumo: Este artigo relata a implementação do projeto de intervenção pedagógica no Colégio 
Estadual Jardim Boa Vista em Campo Magro, nas turmas do segundo ano do ensino médio, com 
a intenção de investigar como a elaboração e aplicação de um jogo didático, envolvendo os 
conceitos de Pilhas ou células eletroquímicas, pode ser um recurso pedagógico educacional que 
contribua no processo de ensino - aprendizagem, a partir da investigação de suas concepções 
alternativas nas aulas de Química. Dentre as etapas do projeto e da unidade didática destacam-
se: a elaboração e aplicação de um questionário para o levantamento dos conhecimentos prévios 
dos alunos sobre pilhas e fenômenos de óxido-redução; aulas expositivas-dialogadas para 
explanação dos conceitos envolvendo número de oxidação, reações de óxido-redução, introdução 
a eletroquímica, pilha de Daniel e potencial padrão de redução com o uso de recursos multimídia 
e experimentação; o desenvolvimento e a aplicação do jogo  Tabuleiro Redox  com questões 
contextualizadas e situações-problemas que envolvem as concepções alternativas sobre 
eletroquímica; e a reaplicação do questionário inicial, com objetivo de verificar uma evolução no 
aprendizado dos conceitos de eletroquímica, e outro questionário para avaliar a possível 
viabilidade de utilização de jogos didáticos como um recurso pedagógico educacional no processo 
de ensino aprendizagem em Química. As análises dos resultados demonstram que a aplicação do 
jogo Tabuleiro Redox em sala de aula, permitiu aos alunos tratarem o assunto de maneira mais 
dinâmica, atrativa e motivadora da aprendizagem, em conjunto com a exploração das concepções 
alternativas e das dificuldades de aprendizagem em Eletroquímica. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: ADAILZE LENITA MEYER 
Orientador: Fabiana Roberta Gonçalves e Silva Hussein - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: JOGO TABULEIRO REDOX: UM RECURSO PEDAGÓGICO EDUCACIONAL PARA 
APRENDER ELETROQUÍMICA INVESTIGANDO SUAS CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS 
Tema: Material didático, literatura e o ensino de Química 
Palavras-chave: Jogo, eletroquímica, concepções alternativas 
Resumo: Esta unidade didática é uma proposta para o professor abordar Eletroquímica, na 
segunda série do ensino médio, com a utilização de um jogo didático, envolvendo os conceitos de 
pilhas ou células eletroquímicas, de modo a investigar se esse recurso pedagógico educacional 
pode contribuir para o processo de ensino - aprendizagem desse conteúdo em Química. A adoção 
de atividades lúdicas se justifica tendo em vista a necessidade de diversificar as estratégias e as 
metodologias de ensino para motivar a aprendizagem dos conceitos de química, tornando o 
ensino desta disciplina mais dinâmico. A unidade didática é composta por quatro módulos, 
totalizando 32 horas, apresentados assim: módulo 1  Investigando os conhecimentos prévios 
sobre Eletroquímica , investiga a partir de um questionário os conhecimentos prévios dos alunos 
sobre eletroquímica e mostra ao professor as dificuldades de aprendizagem e as concepções 
alternativas desse conteúdo apresentadas pela literatura; módulo 2  Discutindo os conceitos que 
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envolvem a Eletroquímica  apresenta alguns conceitos químicos importantes para o entendimento 
dos fenômenos de óxido-redução e pilhas, a partir de atividades diferenciadas; módulo 3  
Desenvolvendo e aplicando o jogo TABULEIRO REDOX  aborda as etapas de desenvolvimento 
do jogo  Tabuleiro Redox  e como será sua aplicação em sala de aula; e o módulo 4  Avaliando o 
jogo TABULEIRO REDOX  avalia, a partir de um questionário, como o uso do jogo didático 
contribuiu para a aprendizagem em Eletroquímica nas aulas de Química e a e a reaplicação do 
questionário inicial com objetivo de verificar uma evolução no aprendizado dos conceitos de 
eletroquímica. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: ALEXANDRA DORNELLES OLIVA 
Orientador: Valderi Pacheco dos Santos - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Aprendizagem Colaborativa e Ativa no Ensino de Química no 2° ano do Ensino Médio 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química, na 
Educação Básica. 
Palavras-chave: Aprendizagem Ativa e Colaborativa, ensino de Química, método trezentos 
Resumo: Um dos desafios do professor de Química é a maneira de abordar determinados 
conteúdos, principalmente se envolvem fórmulas e cálculos, provocando nos alunos desinteresse 
pela disciplina. Esta Unidade Didática terá como finalidade elaborar uma estratégia metodológica 
que auxilie os alunos no conteúdo de Concentração de Soluções. A proposta é aplicar o Método 
da Aprendizagem Colaborativa e Ativa, cujo objetivo é instigar nos alunos o prazer de estudar 
esse conteúdo, através do trabalho em grupo e interação com os colegas. Além dessa 
abordagem, serão realizadas aulas experimentais integrando teoria e prática. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: ALEXANDRA DORNELLES OLIVA 
Orientador: Valderi Pacheco dos Santos - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Aprendizagem Colaborativa e Ativa no Ensino de Química no 2° ano do Ensino Médio 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química, na 
Educação Básica. 
Palavras-chave: Aprendizagem Ativa e Colaborativa, ensino de Química, método trezentos. 
Resumo: Um dos desafios do professor de Química é a maneira de abordar determinados 
conteúdos, principalmente se envolvem fórmulas e cálculos, provocando nos alunos desinteresse 
pela disciplina. Esta Unidade Didática terá como finalidade elaborar uma estratégia metodológica 
que auxilie os alunos no conteúdo de Concentração de Soluções. A proposta é aplicar o Método 
da Aprendizagem Colaborativa e Ativa, cujo objetivo é instigar nos alunos o prazer de estudar 
esse conteúdo, através do trabalho em grupo e interação com os colegas. Além dessa 
abordagem, serão realizadas aulas experimentais integrando teoria e prática. 

 

 
 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_qui_unioeste_alexandradornellesoliva.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_qui_unioeste_alexandradornellesoliva.pdf


Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: ANA LUCIA SCAPIN 
Orientador: Marcelo Pimentel da Silveira - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: 'QUÍMICA DOS PLÁSTICOS: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE QUÍMICA 
ORGÂNICA COM ENFOQUE EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE - CTSA' 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
Palavras-chave: Contextualização, Polímeros, Química e Cidadania, Atividade Cooperativa, 
Resumo: Foi realizada uma proposta didática sobre o tema plástico de forma a promover 
situações de ensino e aprendizagem que permitam à formação cidadã por meio da proposição de 
situações ou problemas do cotidiano com ênfase nas relações entre Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente (CTSA). O trabalho foi desenvolvido em um colégio público na cidade de 
Maringá, durante o primeiro semestre de 2017 e início do segundo, com duas turmas da 3º série 
do Ensino Médio, totalizando 70 alunos. Para colocar em prática o desenvolvimento desse tema, 
conforme o enfoque CTSA, utilizamos estratégias, destacando-se: sessões de questionamentos, 
atividade cooperativa, solução de problemas, vídeos, debates, discussão em grupos, pesquisas, 
palestras, visita a indústria, elaboração de painel, entrevistas e experimentos, com o intuito de 
tornar o ensino de química mais interessante para o aluno, possibilitando que este desenvolva 
autonomia e protagonismo acerca do seu aprendizado no decorrer das aulas, expresse seus 
conhecimentos prévios, comunicação e argumentação nas situações problemas sugeridas no 
decorrer das atividades. Os resultados indicam um maior engajamento dos alunos ao longo das 
aulas, além de a proposta ter proporcionado condições para que os mesmos relacionassem os 
conceitos químicos com as questões pertinentes à temática do  Plástico . Dessa forma, foi 
possível desenvolver uma proposta de ensino que permitiu a construção de conhecimentos mais 
significativos, o desenvolvimento de habilidades e atitudes que possibilitam uma reflexão crítica e 
o exercício da cidadania a respeito do uso do plástico de maneira sustentável. 

 

Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: ANA LÚCIA SCAPIN 
Orientador: Marcelo Pimentel da Silveira - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Química dos Plásticos: uma proposta para o ensino de Química orgânica com enfoque em 
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente - CTSA 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
Palavras-chave: Contextualização, Polímeros, Meio Ambiente, Química e Cidadania 
Resumo: O desenvolvimento do tema plástico, como proposta de ensino, permite tratar o 
conhecimento químico sobre polímeros não só com a Química orgânica, mas também no sentido 
de aumentar a consciência dos estudantes e a formação cidadã, pois pode propiciar o 
estabelecimento de relações entre o indivíduo e o ambiente em que se vive. Nessa perspectiva, o 
tema do projeto surgiu de reflexões e experiências vivenciadas no contexto da sala de aula, 
especialmente, nas aulas de Química orgânica ministradas para os alunos da terceira série do 
Ensino Médio, com o propósito de selecionar e organizar conteúdos de orgânica de maneira a se 
aproximar dos conhecimentos científicos em conjunto de ações que articulam os conteúdos 
disciplinares com a realidade ambiental na qual estão inseridos os estudantes da escola a ser 
desenvolvida a pesquisa, utilizando para isso o enfoque CTSA - Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente. 
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Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: ARÍOSTON TROVÃO DE ANDRADE 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Ensino de Química na Educação Básica por meio da Lousa Digital 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química na 
Educação Básica. 
Palavras-chave: Lousa Digital, Prática Pedagógica, Interatividade, Química, 
Resumo: Este trabalho apresenta uma perspectiva diferente sobre a utilização da 
experimentação no ensino de Química com utilização da lousa digital, de fácil acesso para os 
alunos, norteará o trabalho pedagógico do professor em sala de aula visando enriquecer e 
dinamizar os processos de ensino e de aprendizagem através da utilização dos recursos 
tecnológicos disponíveis nas instituições de ensino a partir da capacitação do corpo docente 
voltado para a disciplina em questão. Essa investigação pretendeu inserir de fato o uso de 
ferramentas tecnológicas, especificamente a utilização da Lousa Digital, no cotidiano escolar 
promovendo um melhor desempenho no ensino e na aprendizagem dos professores e alunos. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: ARÍOSTON TROVÃO DE ANDRADE 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Ensino de Química na Educação Básica por meio da Lousa Digital 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química na 
Educação Básica. 
Palavras-chave: Lousa Digital, Prática Pedagógica, Interatividade, Química, 
Resumo: A Produção Didática Pedagógica sobre o Ensino de Química na Educação Básica por 
Meio da Lousa Digital, onde se desenvolverá aulas para os professores de Química, utilizando a 
Lousa Digital. Encontra-se direcionado para o Ensino de Química na Educação Básica através da 
Lousa Digital, que por sua vez, tem por objetivo capacitar professores da Rede Pública de Ensino 
em relação a aplicação da Lousa Digital em sala de aula. Pretende-se promover a melhoria da 
prática pedagógica dos professores no uso da Lousa Digital, com relevância para as tecnologias e 
recursos disponíveis, visto as dificuldades apresentadas pelos professores neste assunto, que 
envolve conceito e pratica dos recursos tecnológicos. Neste sentido, serão desenvolvidas aulas 
para aplicar aos alunos utilizando simuladores, vídeos, imagens, slides e recursos audiovisuais e 
experimentos. Através desta perspectiva, pretende-se aprimorar o processo de ensino 
aprendizagem com o desenvolvimento de metodologias diferenciadas articuladas a um tema 
relevante. A pesquisa/intervenção devera ser desenvolvida aos professores de Químicas com 
aulas para aplicar aos alunos do Ensino Médio. Esperamos como resultado positivo, que este 
material contribua para a maior significação e uma melhor prática pedagógica para os professores 
e consequentemente uma aprendizagem de qualidade dos alunos. 

 

Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: DANIELE LUCIANO DA SILVA RODRIGUES 
Orientador: Valderi Pacheco dos Santos - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Uso de plantas medicinais pela população sem conhecimento científico da sua eficácia 
para fins medicamentosos; e a inserção deste como tratamento Fitoterápico no Sistema Único de 
Saúde no Estado do Paraná 
Tema: QUÍMICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA 
Palavras-chave: fitoterápicos, plantas medicinais, fármacos 
Resumo: No contexto atual, a sociedade segue tendências contemporâneas permeadas por 
inserções midiáticas. Neste sentido, observa-se que o uso de plantas medicinais passa também 
por este viés; são oferecidas plantas medicinais e fitoterápicos para os mais variados fins, estes 
podem ser encontrados com muita facilidade em lojas, farmácias, supermercado, e outros,. 
Pensando no uso indiscriminado e inconsequente destes tipos de produtos, é que este estudo 
vem tentar elucidar e informar a comunidade escolar do Colégio Estadual Eleodoro Ébano 
Pereira, no sentido de fornecer conhecimento acerca dos conceitos científicos químicos presentes 
nestes produtos, procurando entender que o uso pode acarretar benefícios, mas também 
prejuízos à saúde do indivíduo, auxiliando os mesmo no sentido de dar condições para que se 
possa realizar a melhor escolha no seu tratamento, seja através de um meio fitoterápico ou 
farmacológico. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: DANIELE LUCIANO DA SILVA RODRIGUES 
Orientador: Valderi Pacheco dos Santos - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uso de plantas medicinais pela população sem conhecimento científico da sua eficácia 
para fins medicamentosos; e a inserção destas como tratamento Fitoterápico no Sistema Único de 
Saúde no Estado do Paraná 
Tema: QUÍMICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA 
Palavras-chave: Plantas medicinais, fitoterápicos, fármacos, remédio, toxicidade 
Resumo: No contexto atual, a sociedade segue tendências contemporâneas permeadas por 
inserções midiáticas. Neste sentido, observa-se que o uso de plantas medicinais passa também 
por este viés; são oferecidas plantas medicinais e fitoterápicos para os mais variados fins, estes 
podem ser encontrados com muita facilidade em lojas, farmácias, supermercado, e outros,. 
Pensando no uso indiscriminado e inconsequente destes tipos de produtos, é que este estudo 
vem tentar elucidar e informar a Comunidade Escolar do Colégio Estadual Eleodoro Ébano 
Pereira, no sentido de fornecer conhecimento acerca dos conceitos científicos químicos presentes 
nestes produtos, procurando entender que o uso pode acarretar benefícios, mas também 
prejuízos à saúde do indivíduo, auxiliando o mesmo no sentido de dar condições para que ele 
possa realizar a melhor escolha no seu tratamento, seja através de um meio fitoterápico ou 
farmacológico. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: DENICE BEAL 
Orientador: Ana Paula Vieira - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
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Título: A ética no uso dos agrotóxicos 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
Palavras-chave: Agrotóxico, ética, alimento, 
Resumo: Agrotóxicos são denominados os produtos e agentes de processos químicos, biológicos 
e físicos destinados ao uso nos setores de armazenamento, produção e beneficiamento de 
produtos agrícolas, proteção de florestas nativas ou implantadas, pastagens, outros 
ecossistemas, assim como ambientes industriais, urbanos e hídricos. Deste modo, a presente 
unidade didática constitui-se em uma abordagem sobre a ética quanto ao uso de agrotóxicos em 
alimentos e suas consequências à vida. O estudo será implementado com os alunos do 3o Ano 
do Ensino Médio, no Colégio Estadual Arnaldo Busato município de Verê, Paraná, através de 
aulas expositivas, atividades práticas e palestras. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: DENICE BEAL 
Orientador: Ana Paula Vieira - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A ética no uso dos agrotóxicos 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
Palavras-chave: Agrotóxico, ética, alimento, 
Resumo: Agrotóxicos são denominados os produtos e agentes de processos químicos, biológicos 
e físicos destinados ao uso nos setores de armazenamento, produção e beneficiamento de 
produtos agrícolas, proteção de florestas nativas ou implantadas, pastagens, outros 
ecossistemas, assim como ambientes industriais, urbanos e hídricos. Deste modo, a presente 
unidade didática constitui-se em uma abordagem sobre a ética quanto ao uso de agrotóxicos em 
alimentos e suas consequências à vida. O estudo será implementado com os alunos do 3o Ano 
do Ensino Médio, no Colégio Estadual Arnaldo Busato município de Verê, Paraná, através de 
aulas expositivas, atividades práticas e palestras. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: DENISE RUFATO 
Orientador: Lúcio César de Almeida - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Produção e Reciclagem de Papel: Uma Sequência Didática para o Ensino de Conceitos de 
Química Orgânica no Ensino Médio 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
Palavras-chave: Papel, Reciclagem, Educação Ambiental, Química Orgânica, Aprendizagem, 
Resumo: A implementação do projeto (Produção e Reciclagem de Papel: Uma sequência didática 
para o ensino de conceitos da química orgânica no ensino médio), desenvolveu-se no Colégio 
Estadual Olavo Bilac. Ensino Fundamental e Médio, no período de 07/03/2017 a 24/05/2017 com 
os estudantes da 3a série do ensino médio do período matutino. Para a implementação foi 
utilizada uma sequência didática fundamentada na metodologia dos 3 momentos pedagógicos 
integrando a utilização de recursos norteadores. O conhecimento foi explorado primeiramente 
com uma questão problematizadora, seguido da organização do conhecimento e sua 
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consequente aplicação. Com este projeto pretendeu-se promover a aprendizagem de maneira 
eficaz e ordenada, possibilitando ao estudantes analisar, interpretar, discutir e assimilar os 
conceitos adquiridos. Todas essas atividades estão relacionadas com os conteúdos citados no 
plano de trabalho docente referentes a 3a série do ensino médio e atendeu aos conteúdos 
estruturantes: matéria e sua natureza e química sintética, bem como as exigências do Programa 
de Desenvolvimento Educacional. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: DENISE RUFATO 
Orientador: Lúcio César de Almeida - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Produção e Reciclagem de Papel: Uma Sequência Didática para o Ensino de Conceitos de 
Química Orgânica no Ensino Médio 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania. 
Palavras-chave: Papel, Reciclagem, Educação Ambiental, Cidadania, 
Resumo: A produção de papel e sua reciclagem são dois itens quimicamente fáceis de assimilar, 
porém devemos ter em mente que para haver um processo de aprendizagem efetivo, deverá ser 
aplicada atividades contextualizadas como estratégia para despertar o interesse dos estudantes, 
assim como sugerem a utilização da interdisciplinaridade como uma possibilidade de 
aprendizagem significativa dos conceitos químicos e dos demais conteúdos envolvidos. Com base 
nessa conjuntura e partindo da premissa que atividades práticas despertam um grande interesse 
no estudante, contribuindo de forma efetiva para o ensino de química, este projeto propõe a 
realização de atividades envolvendo conceitos da química orgânica. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: EDSON BUCKO TUFFI 
Orientador: Ana Christina Duarte pires - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A utilização e produção de vídeos didáticos como ferramenta metodológica no processo 
ensino/aprendizagem de química 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química, na 
Educação Básica 
Palavras-chave: vídeos, ensino da química, recursos tecnológicos 
Resumo: Este artigo tem como objetivo demonstrar resultados obtidos ao longo do programa 
PDE/SEED sobre a utilidade dos vídeos didáticos na melhoria da aprendizagem dos conteúdos de 
química. Para isso, os alunos tiveram aulas com a utilização de vídeos obtidos da internet e foram 
estimulados a assisti-los e comentá-los de forma crítica, a fim de compreender melhor os 
conceitos químicos e sua contextualização. Em outro momento, os alunos foram estimulados a 
produzir vídeos sobre conteúdos previamente estabelecidos em sala de aula. Através de 
questionário pré-elaborado eles realizaram a avaliação do projeto e da sua própria aprendizagem, 
permitindo verificar a viabilidade do vídeo como instrumento pedagógico de melhoria da qualidade 
de ensino da química. Utilizando a oralidade associada às imagens em movimento, percebe-se o 
quanto a aprendizagem poderá ser mais efetiva e concreta, afinal, com este recurso tecnológico é 
possível exibir fatos do cotidiano que possam contextualizar os conteúdos, exibir experimentos 
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práticos e levar o aluno a compreender melhor os conceitos químicos. Também se pode conceber 
a produção de vídeos como uma forma de avaliação da aprendizagem, pois o aluno, ao realizar 
uma gravação de imagens, deverá abordar um determinado conteúdo e, desta forma, ser avaliado 
em relação à criatividade e ao domínio na exposição do tema proposto. Assim sendo, é possível 
que o docente estabeleça um processo de ensino/aprendizagem que vá além dos métodos 
tradicionais, proporcionando para o aluno uma metodologia inovadora e dinâmica, condizente com 
a realidade do mundo contemporâneo. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: EDSON BUCKO TUFFI 
Orientador: Ana Christina Duarte pires - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A utilização e produção de vídeos didáticos como ferramenta metodológica no processo 
ensino/aprendizagem de química 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química, na 
Educação Básica 
Palavras-chave: vídeos, ensino da química, recursos tecnológicos 
Resumo: Este caderno pedagógico tem como objetivo melhorar o processo de 
ensino/aprendizagem dos conteúdos de química através da utilização dos vídeos didáticos. Para 
isso, os alunos terão aulas com a utilização de vídeos didáticos com conteúdos de química e 
serão estimulados a assisti-los e comentá-los de forma crítica, realizando, atividades 
diversificadas a fim de compreender melhor os conceitos químicos e sua contextualização. Em 
outro momento os alunos serão estimulados a produzir vídeos sobre conteúdos previamente 
estabelecidos em sala de aula. Através de questionário pré-elaborado, eles realizarão a avaliação 
do projeto e da sua própria aprendizagem. Desta forma o professor poderá estabelecer um 
processo de ensino/aprendizagem que vá além dos métodos tradicionais, proporcionando para o 
aluno uma metodologia inovadora e dinâmica, condizente com a realidade do mundo em que 
vivemos. Assim, auxilia-se na formação de um aluno crítico e capaz de aprender através da busca 
pelo conhecimento. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: ELAINE DE MATTOS PIRES LAZARETTI 
Orientador: Eliana Aparecida Silicz Bueno - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A História da química de maneira divertida 
Tema: História da Química e suas Aplicações no Ensino Médio 
Palavras-chave: Química, Intervenção, Jogos Lúdicos, 
Resumo: O artigo baseia-se em apontar estratégias pedagógicas para um trabalho lúdico no 
ensino da disciplina de Química que, por ser formada por conteúdos abrangentes teóricos se 
torna desinteressante para os alunos. A proposta inserida no presente mostra o quanto é 
importante associar a teoria à prática e, principalmente fazer com que os alunos participem da 
construção dos jogos para então realizá-los. Foi apresentado um breve histórico sobre a Química 
e o lúdico como estratégia pedagógica nas aulas de Química visando sempre o desenvolvimento 
e a aprendizagem dos alunos. Na intervenção pedagógica foi apresentado os jogos realizados 
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durante o desenvolvimento do projeto. Os resultados estão nas considerações finais. Enfim, o 
projeto desenvolvido e descrito neste artigo, procurou basear na motivação dos alunos para a 
base do ensino-aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: ELAINE DE MATTOS PIRES LAZARETTI 
Orientador: Eliana Aparecida Silicz Bueno - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A História da Química de maneira divertida 
Tema: História da Química e suas Aplicações no Ensino Médio 
Palavras-chave: Ensino de Química, Ludicidade, Jogos 
Resumo: Inserido no PDE, Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná, 
esta Unidade Didático-Pedagógica elaborada está articulada ao Projeto de Intervenção 
Pedagógica intitulado  A História da Química de maneira divertida . É nesse contexto que esta 
proposta PDE pretende contribuir com o ensino de Química, por meio da aplicabilidade de 
recursos pedagógicos e de referenciais teóricos direcionados a utilização de jogos didáticos nas 
aulas de Química. Desta forma, o presente projeto PDE intitulado: A História da Química de 
maneira divertida será desenvolvida com alunos do 1º Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 
Padre José de Anchieta, localizado no município de Apucarana-PR. A metodologia será 
desenvolvida por meio de atividades lúdicas onde o processo de ensino aprendizagem ocorrerá 
de forma contextualizada envolvendo a participação dos alunos para construírem o conhecimento 
químicos de forma criativa, interessante, motivadora, participativa, a fim de proporcionar uma 
aprendizagem significativa. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: ÉRIKA HERACLEIA SIMOES 
Orientador: Eliana Aparecida Silicz Bueno - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A utilização da experimentação como uma abordagem significativa de determinados 
conteúdos de química orgânica 
Tema: Experimentação e utilização de recursos tecnológicos no ensino de química na educação 
básica. 
Palavras-chave: Aprendizagem, experimentos, alfabetização científica 
Resumo: Partindo da premissa que vivenciando a prática a aprendizagem será mais eficiente, o 
presente artigo mostra o resultado de uma proposta pedagógica sobre a utilização da 
experimentação como ferramenta de aprendizagem significativa, buscando um maior 
entendimento dos conteúdos de química orgânica utilizando o tema norteador  Carboidratos , 
culminando em uma Mostra dos experimentos pesquisados e desenvolvidos pelos alunos. 
Pretendeu-se com essa metodologia despertar no estudante o querer aprender química, 
provocando uma mudança na relação com a disciplina, ampliando seus horizontes, onde o aluno 
pode enxergar além das fórmulas e regras de nomenclaturas. Motivando o aluno a querer 
participar das ações e atitudes relacionadas com o seu dia a dia, uma alfabetização científica será 
concretizada com maior eficiência e sucesso. 
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Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: ÉRIKA HERACLEIA SIMOES 
Orientador: Eliana Aparecida Silicz Bueno - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A utilização da Experimentação como uma abordagem significativa de determinados 
conteúdos de química orgânica 
Tema: Experimentação e utilização de recursos tecnológicos no ensino de química na educação 
básica. 
Palavras-chave: Aprendizagem, experimentos, alfabetização científica 
Resumo: Considerando a fragilidade na aprendizagem dos conteúdos de química orgânica, onde 
os alunos não conseguem reconhecê-los dentro do contexto social em que vivem, como se os 
alimentos, os produtos de higiene pessoal, os agrotóxicos, os gases poluentes, o oxigênio que 
respiram fossem questões longe de tudo que é vivido em sala de aula, e partindo da premissa que 
vivenciando a prática a aprendizagem será mais eficiente e de qualidade, esta produção didática 
visa trabalhar com a experimentação dando um maior significado aos conteúdos e conceitos 
propostos. Os experimentos serão trabalhados concomitantes aos conteúdos utilizando o tema 
norteador carboidratos. Pretende-se com essa metodologia despertar no estudante o querer 
aprender química, provocando uma mudança na relação com a disciplina, ampliando seus 
horizontes, onde o aluno irá enxergar além das fórmulas e regras de nomenclaturas. Motivando o 
aluno a querer participar das ações e atitudes relacionadas com o seu dia a dia, uma 
alfabetização científica será concretizada com maior eficiência e sucesso. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: FÁTIMA ORLIERTE CARDOSO 
Orientador: Sílvia Denofre de Campos - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Soluções (Resíduos de suínos) 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química na 
Educação Básica. 
Palavras-chave: controle biológico, adubação orgânica, fontes energética, educação ambiental 
Resumo: Diante do crescente desenvolvimento da suinocultura na região Oeste do Paraná mais 
precisamente na cidade de Marechal Cândido Rondon surge à necessidade de se lançar um olhar 
crítico sobre esta atividade que gera riquezas e melhorias para a região, mas trás como 
consequência o acúmulo de grandes quantidades de dejetos animais. Quando o manejo destes 
dejetos é realizado de forma inadequada, sem separar a matéria orgânica e distribuindo-o 
diretamente sobre o solo desastres ecológicos podem acontecer. Neste trabalho o conteúdo 
Soluções; Dejetos Suínos foram abordados trabalhando os compostos químicos encontrados na 
matéria orgânica, de forma, contextualizadas, relacionando os conteúdos de química do cotidiano. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: FÁTIMA ORLIERTE CARDOSO 
Orientador: Sílvia Denofre de Campos - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Soluções (Resíduos de suínos) 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química na 
Educação Básica. 
Palavras-chave: controle biológico, adubação orgânica, fontes energética, educação ambiental 
Resumo: Diante do crescente desenvolvimento da suinocultura observada na região Oeste do 
Paraná mais precisamente na cidade de Marechal Cândido Rondon surge a necessidade de se 
lançar um olhar crítico sobre esta atividade que, ao mesmo tempo em que gera riquezas e 
melhorias para a região trás como consequência o acúmulo de dejetos animais. Quando o manejo 
desses dejetos é realizado de forma inadequada, sem separar a matéria orgânica dos demais 
constituintes distribuindo-o diretamente sobre o solo desastres ecológicos podem acontecer. 
Neste sentido, o presente projeto propõe trabalhar o conteúdo  Soluções ; (Dejetos Suínos), 
trabalhando os compostos químicos encontrados na matéria orgânica, de forma, contextualizadas, 
relacionando os conteúdos de química ao cotidiano. Pretende-se desenvolver atividades de 
pesquisas, obtendo informações sobre as técnicas utilizadas para tratamento desses resíduos a 
fim de amenizar os impactos ambientais gerados por esta atividade econômica. Os 
conhecimentos adquiridos pelos participantes do projeto, alunos e professores, do Colégio 
Estadual Antônio Maximiliano Ceretta, da cidade de Marechal Cândido Rondon, serão divulgados 
à comunidade através de boletins informativos com técnicas favoráveis e adequadas, quanto ao 
manejo e reaproveitamento dos dejetos suínos, com objetivo de contribuir com os suinocultores 
reduzindo gastos e melhorando sua qualidade de vida. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: FERNANDA VEDANA 
Orientador: Franciele Ani Caovilla Follador - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Tecnologia como aliada no ensino da Química 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química, na 
Educação Básica 
Palavras-chave: Tecnologia, Química, Educação, Química 
Resumo: É inegável que a utilização das tecnologias em sala de aula seja um importante atrativo 
para nossos educandos, sendo assim, o presente artigo, buscou alternativas para aliar as 
Tecnologias da Informação e Comunicação no estudo da Química com o efetivo aprendizado. O 
público alvo foi o primeiro ano do Ensino Médio, com o conteúdo Substâncias Químicas e suas 
propriedades, com o objetivo de instigar os alunos a participarem nas aulas, propiciando a 
contribuição no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos Químicos e influenciando 
assim na formação de um aluno criativo e participativo. Por conseguinte, houve aplicação das 
TICs por intermédio de pesquisas na internet sobre o assunto abordado em sala, utilização de 
simuladores, construção de apresentações de slides no prezzi e utilização da Lousa Digital com 
resultados positivos dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: FERNANDA VEDANA 
Orientador: Franciele Ani Caovilla Follador - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Tecnologia como aliada no ensino da Química 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química, na 
Educação Básica 
Palavras-chave: Tecnologia, Química, Educação, Química, Ensino Médio 
Resumo: É notório que a utilização das tecnologias em sala de aula é um importante atrativo para 
nossos educandos. Nessa perspectiva, a presente proposta de produção didática, busca 
alternativas para aliar as Tecnologias da Informação e Comunicação com o ensino da Química 
para que aja o efetivo aprendizado. O público alvo a ser atingido são os alunos do primeiro ano do 
Ensino Médio, com o conteúdo Substâncias Químicas e suas propriedades, objetivando instigar 
os alunos a participarem nas aulas, garantindo assim a eficácia do processo de ensino-
aprendizagem dos conteúdos Químicos e influenciando na formação de um aluno criativo e 
participativo. Por conseguinte, os encaminhamentos do projeto serão desenvolvidos com a 
aplicação das TICs como ferramenta nas aulas de Química. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: FLAVIA DA SILVA CAMILO TAVARES 
Orientador: Viviane Arrigo - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: COMPREENDENDO OS FATORES QUE INFLUENCIAM NA VELOCIDADE DAS 
REAÇÕES A PARTIR DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS INVESTIGATIVAS 
Tema: Experimentação e utilização de recursos tecnológicos no ensino de Química na educação 
básica 
Palavras-chave: Experimentação investigativa, Cinética Química, Metodologia Ensino de 
Química 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de um trabalho de Implementação Pedagógica que 
objetivou analisar a compreensão dos alunos sobre a influência de alguns fatores na velocidade 
de ocorrência das reações, a partir de atividades que foram elaboradas em uma Unidade Didática 
pautada na abordagem temática dos Três Momentos Pedagógicos, e que foi desenvolvida em 
uma turma do 3º ano do Ensino Médio durante o estudo de Cinética Química. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: FLÁVIA DA SILVA CAMILO TAVARES 
Orientador: Viviane Arrigo - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Compreendendo os fatores que influenciam na velocidade das reações a partir de 
atividades experimentais investigativas 
Tema: Experimentação e utilização de recursos tecnológicos no ensino de Química na educação 
básica 
Palavras-chave: Experimentação investigativa, Cinética Química, Ensino de Química, 
Resumo: O Ensino de Química tem apresentado um significativo declínio em função de diversos 
fatores, destacando a carência ou ausência de aulas experimentais, que na maioria das vezes 
são pouco utilizadas pelos professores e de forma ilustrativa, o que acaba dificultando a 
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compreensão dos conceitos por parte dos alunos devido à forma como são trabalhados. Sendo 
assim, este projeto tem como principal objetivo a realização de atividades experimentais de 
caráter investigativo que possibilitem a construção dos conceitos necessários à compreensão do 
conteúdo de Cinética Química. Para a implementação desta proposta foi elaborada esta 
sequência didática baseada na dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos (3MP) organizados por 
Delizoicov e Angotti (1990) e Pernambuco (2012). 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: LEANDRA BEVILÁQUA 
Orientador: Conceição de Fátima Alves Olguin - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Química nos Anabolizantes 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
Palavras-chave: Aluno, Anabolizantes, Conscientização, Escola 
Resumo: Estamos vivendo numa sociedade que está constantemente em transformação e na 
qual as pessoas lutam para conseguir uma autoafirmação nesse meio. Uma dessas lutas gira em 
torno da aparência física e os jovens, na sua grande maioria, buscam perder peso ou adquirir um 
corpo  sarado  para serem aceitos nos grupos de amizade, fazendo uso dos esteroides 
anabolizantes e prejudicando sua saúde. Para amenizar essa situação, o projeto procurará 
esclarecer os jovens (alunos) sobre o uso dos anabolizantes, seus efeitos no organismo, bem 
como relacionar o conteúdo de Química Orgânica com o tema. O trabalho será desenvolvido no 
Colégio Estadual Santo Agostinho, com alunos do 3º ano do Ensino Médio do período matutino. O 
projeto trabalhará de forma integrada professor-aluno, procurando despertar no estudante o 
interesse pela disciplina de Química. Além disso, pretende-se realizar uma campanha de 
conscientização sobre o uso abusivo dos Anabolizantes envolvendo todos os alunos da escola. 

 

Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: LEANDRA BEVILÁQUA 
Orientador: Conceição de Fátima Alves Olguin - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Química nos Anabolizantes 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
Palavras-chave: Aluno, Anabolizantes, Conscientização, Escola 
Resumo: Estamos vivendo numa sociedade que está constantemente em transformação e na 
qual as pessoas lutam para conseguir uma autoafirmação nesse meio. Uma dessas lutas gira em 
torno da aparência física e os jovens, na sua grande maioria, buscam perder peso ou adquirir um 
corpo  sarado  para serem aceitos nos grupos de amizade, fazendo uso dos esteroides 
anabolizantes e prejudicando sua saúde. Para amenizar essa situação, o projeto procurará 
esclarecer os jovens (alunos) sobre o uso dos anabolizantes, seus efeitos no organismo, bem 
como relacionar o conteúdo de Química Orgânica com o tema. O trabalho será desenvolvido no 
Colégio Estadual Santo Agostinho, com alunos do 3º ano do Ensino Médio do período matutino. O 
projeto trabalhará de forma integrada professor-aluno, procurando despertar no estudante o 
interesse pela disciplina de Química. Além disso, pretende-se realizar uma campanha de 
conscientização sobre o uso abusivo dos Anabolizantes envolvendo todos os alunos da escola. 
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Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: LEIZA MARIA ANDRADE 
Orientador: Elaíne Regina Lopes Tiburtius - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (POLÍMEROS DIVERSOS) E 
AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS ENVOLVIDOS NO REPROCESSAMENTO 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
Palavras-chave: Reciclagem, polímeros, contextualização 
Resumo: O trabalho foi desenvolvido sobre o tema polímeros, tomando como tema central os 
processos de reciclagem. Assim, demonstrando a importância do conhecimento das propriedades 
físicas e químicas das substâncias e os métodos mais adequados para a separação. De forma 
contextualizada o aluno percebe que a Química é uma ciência que faz parte do desenvolvimento 
da sociedade e traz vários benefícios. Por outro lado, o uso inadequado e desordenado de 
diversas substâncias químicas pode gerar diversos problemas ambientais. Tendo como objetivo 
principal discutir os processos de separação de resíduos sólidos e analisar a destinação correta 
para cada um, sob um ponto de vista crítico e contextualizado. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (POLÍMEROS DIVERSOS) E 
AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS ENVOLVIDOS NO REPROCESSAMENTO 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
Palavras-chave: resíduos sólidos, reciclagem, polímeros 
Resumo: A presente unidade didática aborda, de maneira contextualizada, a temática resíduos 
sólidos, enfatizando conceitos químicos como polímeros, reação de polimerização, características 
físico- químicas. O objetivo é proporcionar ao aluno uma reflexão sobre o consumo exagerado de 
produtos e as consequências do descarte inadequado dos mesmos. O conhecimento da química 
como ciência presente no cotidiano pode sensibilizar o aluno nas mudanças de atitudes e, 
consequentemente, torná-lo mais responsável por suas ações diante do ambiente que o cerca. As 
atividades propostas mostram a teoria dos conceitos, exercícios respectivos, experimentos e 
visitas que confrontam a teoria com a prática. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: LUCIMARA FABIANI 
Orientador: Marilde Beatriz Zorzi Sa - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Abordagem de conceitos químicos sobre as placas eletrônicas na perspectiva CTS 
Tema: Química Ambiental 
Palavras-chave: Educação, Química, Placas eletrônicas, Reciclagem, 
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Resumo: Esse artigo resultou da experiência adquirida durante o Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, turma 2016/2017 do qual foi elaborado um projeto que apresentou uma 
abordagem sobre reciclagem das placas eletrônicas na perspectiva da Ciência-Tecnologia-
Sociedade. Sua implementação ocorreu no contra turno com a participação de estudantes da 
segunda série do ensino médio. Na sua execução objetivou-se a elaboração de estratégias 
metodológicas que colaborou na formação de cidadãos aptos a lidar com questões sociais e 
ambientais embasados em argumentos cientificamente construídos no âmbito escolar, 
potencializados e disseminados nos demais segmentos. Foi ampla a participação dos alunos nas 
atividades propostas e os conceitos químicos foram sendo construídos gradativamente à medida 
que iam sendo levantadas questões que permeavam a vida do homem. Assim, constatou-se que 
trabalhar com a contextualização contribui para a construção dos conhecimentos químicos, 
ampliando os horizontes, minimizando os desafios educacionais em busca de uma aprendizagem 
efetiva. 
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Título: A perspectiva CTS como forma de abordar conceitos sobre placas eletrônicas 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
Palavras-chave: Educação, química, reciclagem, placas eletrônicas, meio ambiente 
Resumo: Este trabalho caracteriza-se por apresentar estratégias abrangendo a contextualização 
e a tendência de ensino na perspectiva CTS com vistas a promover a construção de conceitos 
químicos pela abordagem de situações problemas muito além da sala de aula. Para tal, propõe-se 
uma série de metodologias com enfoque no engajamento dos alunos na temática, a fim de 
promover o desenvolvimento e as habilidades cognitivas para ampliação e tessituras de saberes 
na busca de minimizar os desafios educacionais da química, contornar obstáculos, consolidando 
os processos de ensino e de aprendizagem numa base sólida e próspera especificamente neste 
componente curricular. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O Ensino de Química e a Educação Ambiental:uma proposta para trabalhar conteúdos de 
pilhas e baterias 
Tema: Química, Educação Ambiental e cidadania 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Ensino de Química, Três Momentos Pedagógicos, 
cidadania, 
Resumo: A discussão de temas sociais articulados ao ensino de química desempenha papel 
fundamental na formação de cidadãos, na aquisição de habilidades básicas e no desenvolvimento 
da capacidade de tomada de decisões. No presente artigo, apresentamos alguns resultados da 
implementação de uma Sequência Didática organizada com base na abordagem temática dos 
Três Momentos Pedagógicos, que teve como tema central a Educação Ambiental. A referida 
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sequência foi desenvolvida em uma turma da 3ª série do Ensino Médio, por meio da qual 
objetivamos avaliar as compreensões dos alunos sobre Educação Ambiental a partir do estudo do 
conteúdo de pilhas. A análise das respostas iniciais fornecidas pelos alunos nos permitiu 
identificar seus conhecimentos prévios a respeito das consequências que um descarte incorreto 
pode acarretar ao ambiente e aos sujeitos que dele fazem parte. Nestes termos, o presente 
trabalho está pautado no estudo de pilhas e baterias a partir de discussões a respeito da 
importância do descarte correto das mesmas para a preservação do ambiente. 
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Título: O Ensino de Química e a Educação Ambiental: uma proposta para trabalhar conteúdos de 
pilhas e baterias 
Tema: Química, Educação Ambiental e cidadania 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Ensino de química, cidadania 
Resumo: Esta Unidade Didática visa a prática da educação Ambiental, por meio de atividades 
pedagógicas práticas e reflexivas , discussão de problemas, análise e busca de sugestões que 
viabilizam a conservação do meio ambiente local. O problema abordado será o descarte incorreto 
de pilhas e baterias, materiais muito utilizados atualmente devido ao crescimento desenfreado da 
tecnologia. Tem como objetivo conscientizar os alunos sobre a importância do descarte correto de 
pilhas e baterias; compreender os conteúdos químicos relacionados; avaliar as compreensão dos 
alunos sobre a Educação Ambiental. Este trabalho será desenvolvido com base em uma 
sequência didática elaborada a partir dos três Momentos Pedagógicos. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Objetos Digitais de Aprendizagem em Aulas de Química no Ensino Médio: Uma proposta 
de elaboração e uso a partir dos preceitos do REA 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química, na 
Educação Básica 
Palavras-chave: Objetos Educacionais de Aprendizagem, Recursos Educacionais Abertos REA, 
TIC, Ensino de Química 
Resumo: A produção, disponibilização e uso de objetos educacionais de aprendizagem (OEA) 
em plataformas digitais tem sido uma tendência evidenciada principalmente após a difusão das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no contexto educacional. Neste sentido, a 
colaboração e a interatividade se tornaram importantes mecanismos de socialização de 
conteúdos nas mais diversas áreas do conhecimento. Junto a isso, os Recursos Educacionais 
Abertos (REA) buscam propiciar aos professores e alunos, bem como a comunidade em geral, ao 
uso, aprimoramento, recombinação e distribuição de objetos educacionais como ferramentas 
livres destinadas ao enriquecimento dos conteúdos escolares e das metodologias de ensino. 
Embora se saiba que os conteúdos ministrados na disciplina de Química devam ser trabalhados 
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de forma contextualizada e interdisciplinar, o que se percebe é uma grande dificuldade que os 
alunos têm em se apropriar dos conceitos dessa ciência como também, relacioná-los aos 
contextos cotidianos. É fato que o ensino de Química não tem como consequência compulsória a 
sua aprendizagem, sobretudo ao se analisar as metodologias que tradicionalmente são 
empregadas. Assim, ao pensar e propor metodologias que sejam pedagogicamente mais  
atraentes  e desafiadoras, busca-se a apropriação do conhecimento e o seu uso de forma 
socialmente responsável. Este projeto, elaborado no âmbito do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), tem como objetivo promover o uso e estimular a produção de recursos digitais 
educacionais abertos para o ensino médio na disciplina de Química. Tal construção será realizada 
a partir da associação: teoria e prática, visando reunir informações importantes sobre os 
processos de ensino e aprendizagem da disciplina de Química no ensino médio. 
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Título: Objetos Digitais de Aprendizagem em Aulas de Química no Ensino Médio: Uma proposta 
de elaboração e uso a partir dos preceitos do REA 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química, na 
Educação Básica 
Palavras-chave: Objetos Educacionais de Aprendizagem, Recursos Educacionais Abertos REA, 
TIC, Ensino de Química 
Resumo: A produção, disponibilização e uso de objetos educacionais de aprendizagem (OEA) 
em plataformas digitais tem sido uma tendência evidenciada principalmente após a difusão das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no contexto educacional. Neste sentido, a 
colaboração e a interatividade se tornaram importantes mecanismos de socialização de 
conteúdos nas mais diversas áreas do conhecimento. Junto a isso, os Recursos Educacionais 
Abertos (REA) buscam propiciar aos professores e alunos, bem como a comunidade em geral, ao 
uso, aprimoramento, recombinação e distribuição de objetos educacionais como ferramentas 
livres destinadas ao enriquecimento dos conteúdos escolares e das metodologias de ensino. 
Embora se saiba que os conteúdos ministrados na disciplina de Química devam ser trabalhados 
de forma contextualizada e interdisciplinar, o que se percebe é uma grande dificuldade que os 
alunos têm em se apropriar dos conceitos dessa ciência como também, relacioná-los aos 
contextos cotidianos. É fato que o ensino de Química não tem como consequência compulsória a 
sua aprendizagem, sobretudo ao se analisar as metodologias que tradicionalmente são 
empregadas. Assim, ao pensar e propor metodologias que sejam pedagogicamente mais  
atraentes  e desafiadoras, busca-se a apropriação do conhecimento e o seu uso de forma 
socialmente responsável. Este material, elaborado no âmbito do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), tem como objetivo promover o uso e estimular a produção de recursos digitais 
educacionais abertos para o ensino médio na disciplina de Química. Tal construção será realizada 
a partir da associação: teoria e prática, visando reunir informações importantes sobre os 
processos de ensino e aprendizagem da disciplina de Química no ensino médio. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Estudo junto aos docentes visando uma intervenção ao uso de substâncias psicotrópicas 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
Palavras-chave: Formação Continuada de docentes, Intervenção, Substâncias Psicotrópicas, 
Resumo: O referido trabalho teve como objetivo propor um estudo de capacitação junto aos 
profissionais da educação básica para abordar o eixo saúde, presente nos Temas Transversais 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, focando, em especial, na prevenção ao consumo 
abusivo de drogas. Preocupou-se em oferecer formação de qualidade aos educadores, buscando 
prepará-los a disseminar novas ideias entre os alunos, no intuito de torná-los autores de suas 
próprias ações, ampliando suas visões de mundo e preocupações com o bem da comunidade. 
Neste estudo, foi realizado um trabalho de prevenção ao uso de substâncias psicotrópicas, uma 
vez que este é um problema muito grave enfrentado por nossa sociedade, em especial, no colégio 
Estadual Marechal Castelo Branco, em Primeiro de Maio, onde se convive diariamente com os 
adolescentes e jovens que fazem uso dessas substâncias. Pode-se inferir que o objetivo desse 
trabalho foi alcançado, uma vez que conseguimos repassar e reconstruir a socialização do 
conhecimento dos docentes sobre drogas, mostrando a esses profissionais instrumentos 
eficientes para planejar e desenvolver atividades de prevenção ao consumo de drogas voltadas 
ao público juvenil na escola. 
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Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
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Resumo: O referido projeto tem como objetivo capacitar os profissionais da educação para 
trabalhar com o eixo saúde, presente nos Temas Transversais dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais - PCNs, em especial a prevenção ao consumo abusivo de drogas. A preocupação está 
com o tipo de formação que busque preparar o educador para que o mesmo trabalhe com o aluno 
para torná-lo autor de suas próprias ações, alargando sua visão de mundo e preocupação com o 
bem da comunidade. Com este estudo, será realizado, um trabalho de prevenção ao uso de 
substancias psicotrópicas, tendo em vista que este é um problema muito grave enfrentado por 
nossa sociedade, em especial pelo colégio Estadual Marechal Castelo Branco, em Primeiro de 
Maio, pois esta convive diariamente com os adolescentes e jovens que fazem uso dessas 
substâncias. A escola tem um papel fundamental no desenvolvimento sadio do adolescente e do 
adulto, contribuindo para a formação do jovem e da sociedade, na prevenção, educando-os a 
buscarem e desenvolverem sua identidade e subjetividade, promover e integrar a educação 
intelectual e emocional, incentivar a cidadania e a responsabilidade social, bem como garantir que 
eles incorporem hábitos saudáveis no seu cotidiano, fazendo escolhas conscientes quanto ao uso 
indevido de drogas por meios da ponderação crítica sobre os efeitos e consequências do uso. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Transformando Lixo Orgânico em Adubo, Preservando o Meio Ambiente e Abordando 
Conceitos Químicos 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
Palavras-chave: Ensino de Química, Contextualização, Educação Ambiental, Compostagem, 
Sustentabilidade, 
Resumo: O excesso de lixo domiciliar urbano, incluindo-se os resíduos sólidos orgânicos, tem 
causado sérios problemas ambientais. A fim de viabilizar ações que possam contribuir para 
diminuir a poluição causada por essa fração do lixo e também de sensibilizar os alunos quanto à 
relevância do problema, foi desenvolvido, como parte integrante dos trabalhos realizados no 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, o projeto de título Transformando Lixo 
Orgânico em Adubo, Preservando o Meio Ambiente e Abordando Conceitos Químicos, cuja 
temática foi a compostagem de resíduos orgânicos. A prática surge como uma possibilidade a ser 
utilizada na solução do problema do lixo, uma vez que trata os resíduos orgânicos acumulados 
transformando-os em adubo orgânico de qualidade. No ambiente escolar, o estudo do tema 
permitiu a abordagem de conceitos químicos e ao mesmo tempo, viabilizou a realização da 
educação ambiental, tão necessária na atual situação de degradação do planeta. As atividades 
desenvolvidas foram elaboradas no sentido de possibilitar, aos alunos a construção de 
conhecimentos químicos, relevantes e cotidianos, relacionados ao processo de compostagem 
bem como o desenvolvimento da consciência ambiental, e aos professores, ações pedagógicas 
efetivas e de acordo com as tendências atuais em ensino de química, como a investigação e a 
contextualização. Como estratégias de ensino foram utilizadas a sondagem de conhecimentos 
prévios, pesquisas orientadas, utilização de textos, experimentação, entre outras. 
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Palavras-chave: Ensino de Química, Contextualização, Educação Ambiental, Compostagem, 
Sustentabilidade 
Resumo: O excesso de lixo domiciliar urbano, incluindo-se os resíduos sólidos orgânicos, tem 
causado sérios problemas ambientais. Com o objetivo de viabilizar ações que diminuam a 
poluição causada por essa fração do lixo e também de sensibilizar os alunos quanto à relevância 
do problema, pretende-se desenvolver nas aulas de Química o estudo do processo de 
compostagem de resíduos sólidos orgânicos. Tal prática surge como uma possibilidade a ser 
utilizada na solução do problema do lixo, uma vez que trata os resíduos orgânicos acumulados 
transformando-os em adubo orgânico de qualidade. No ambiente escolar, o estudo do tema 
permite a abordagem de conceitos químicos e ao mesmo tempo, ações pedagógicas que 
viabilizam a realização da educação ambiental, tão necessária na atual situação de degradação 
do planeta. As atividades aqui propostas foram elaboradas no sentido de possibilitar, aos alunos a 
construção de conhecimentos químicos relacionados ao processo de compostagem, e aos 
professores, ações pedagógicas efetivas e de acordo com as tendências atuais em ensino de 
química, como a investigação e a contextualização. Como estratégias de ensino foram utilizadas a 
experimentação, sondagem de conhecimentos prévios, pesquisas orientadas, utilização de vídeos 
e textos, produção de materiais de divulgação escolar, entre outras.
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Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: MÔNICA REGINA SANGLARD GESSI FILLA 
Orientador: Carlos Eduardo Rocha Garcia - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Alimentos e alimentação saudável como ferramenta facilitadora do ensino de química 
orgânica 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania. 
Palavras-chave: Química orgânica, Alimentação, Qualidade de vida, Contextualização, 
Resumo: Este artigo relata a implementação pedagógica realizada no Colégio Estadual São 
Pedro Apóstolo - Ensino Fundamental, Médio e Profissional, na cidade de Curitiba - Paraná. O 
projeto destinou-se a alunos da 3ª Série do Ensino Médio, fundamentado na temática sobre 
ensino de química orgânica e teve como objetivo oportunizar a conscientização sobre a 
alimentação saudável e sua importância para a qualidade de vida, favorecendo um trabalho 
docente mediador do conhecimento baseado na contextualização e interação sobre os alimentos, 
despertar a curiosidade sobre a relação química orgânica e o cotidiano, salientando a importância 
dos nutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais, pesquisar sobre o papel 
da alimentação saudável para a vida e promoção de uma aprendizagem relacionada à realidade, 
desenvolvendo criticidade e discernimento para acontecer uma vida mais saudável, e incentivar a 
pesquisa da rotulagem nutricional, possibilitando discussão sobre as mídias e propagandas que 
podem interferir na escolha da alimentação. Foram desenvolvidas atividades educativas e 
reflexivas com o intuito de observar e tornar mais expressiva a contextualização dos alimentos na 
disciplina de química orgânica dos alunos e na realidade dos mesmos, buscando investigar, 
através de questionário, se houve uma promoção nos hábitos alimentares, maior respeito ao meio 
ambiente e aceitação do método de ensino utilizado, além do consumo responsável de alimentos 
saudáveis para melhor qualidade de vida. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: MÔNICA REGINA SANGLARD GESSI FILLA 
Orientador: Carlos Eduardo Rocha Garcia - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Alimentos e alimentação saudável como ferramenta facilitadora do ensino de química 
orgânica 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania. 
Palavras-chave: Química orgânica, Alimentação, Qualidade de vida, Contextualização, 
Resumo: Esta Unidade Didática será desenvolvida com alunos da 3ª Série do Ensino Médio, 
Colégio Estadual São Pedro Apóstolo, município Curitiba-PR, e fundamentar-se-á na temática 
sobre ensino de química orgânica por meio do estudo referente a alimentos, buscando oportunizar 
a conscientização da alimentação saudável e sua importância para a qualidade de vida, 
favorecendo um trabalho docente mediador do conhecimento baseado na contextualização e 
interação sobre os alimentos; despertar da curiosidade sobre relação química orgânica e 
cotidiano, importância dos nutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais; 
pesquisa e compreensão sobre o papel da alimentação saudável para vida e promoção de uma 
aprendizagem relacionada à realidade, desenvolvendo criticidade e discernimento para ter vida 
mais saudável; incentivar pesquisa da rotulagem nutricional, possibilitando discussão sobre as 
mídias e propagandas que podem interferir na escolha da alimentação. O trabalho envolverá 
alunos, pais, gestores e comunidade em geral com desenvolvimento de atividades educativas e 
reflexivas, com intuito final de observar se os alunos conseguiram identificar a contextualização 
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dos alimentos na matéria de química orgânica, se houve uma promoção nos hábitos alimentares, 
maior respeito ao meio ambiente e aceitação do método de ensino utilizado, além do consumo 
responsável de alimentos saudáveis para melhor qualidade de vida. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: NEUSA MARIA VANDRESEN 
Orientador: Jheniffer Micheline Cortez dos Reis - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Radioatividade e suas interfaces: a perspectiva CTSA 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
Palavras-chave: Desmistificação da radioatividade, formação do cidadão, ensino de química, 
aprendizagem significativa, 
Resumo: Este artigo é o resultado da produção didático pedagógica aplicada aos alunos do 
terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Dirce de Aguiar Maia de Maringá-PR, como 
requisito do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O objetivo deste trabalho foi 
introduzir os conhecimentos químicos referentes à radioatividade, relacionando-os com os 
aspectos da ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA). Os procedimentos pedagógicos 
foram desenvolvidos por meio de uma unidade didática, contendo cinco atividades com diferentes 
estratégias, das quais foram trabalhados os conteúdos mediante questionários, textos, vídeos, 
imagens, pesquisas, debates, atividade baseada na aprendizagem cooperativa e a construção de 
um mapa conceitual. As atividades foram realizadas em sala de aula e no laboratório de 
informática. Os resultados mostram que, com o conhecimento adquirido, os alunos conseguiram 
formular conceitos relacionados à radioatividade e também foram capazes de relacionar com os 
aspectos CTSA. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: NEUSA MARIA VANDRESEN 
Orientador: Jheniffer Micheline Cortez dos Reis - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A perspectiva CTSA: Radioatividade e suas interfaces 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
Palavras-chave: Ensino de Química, Cidadania, CTSA, Radioatividade, Estratégias 
Resumo: Esta produção didático pedagógica procura oportunizar conhecimentos referentes à 
radioatividade, proporcionando aos alunos a compreensão das relações entre Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). A radioatividade é um tema controverso que está 
ligado diretamente às orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Apesar dessas 
orientações e de possibilitar a compreensão de fenômenos cotidianos, seu estudo é complexo e 
de difícil compreensão, o que gera falta de interesse por parte dos alunos e possíveis lacunas na 
aprendizagem. Perante esse contexto, trabalhar esse conteúdo com o enfoque na interação 
social, atrelando os aspectos da ciência e da tecnologia, poderá proporcionar ao aluno uma 
aprendizagem mais concreta e significativa, ajudando na formação do cidadão. Assim esta 
proposta de trabalho foi desenvolvida por meio de uma Unidade Didática, contendo cinco 
atividades com diferentes metodologias, tais como: questionários investigativos, textos, vídeos, 
imagens, pesquisas, debates, uma estratégia baseada na aprendizagem cooperativa e a 
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construção de um mapa conceitual. Esta proposta será aplicada aos alunos do 3º ano do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Dirce de Aguiar Maia de Maringá, totalizando 16 encontros semanais, 
com duas horas aulas cada, totalizando 32 horas. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: RENATA CRISTINA ZITAL DA SILVA 
Orientador: Wagner Loyola - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Composição Química e Práticas Experimentais com Leite 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química na 
Educação Básica 
Palavras-chave: Leite, caseína, proteína, composição química do leite 
Resumo: O presente artigo tem a intenção de relatar o trabalho desenvolvido durante o curso do 
PDE/2016, trazendo uma abordagem dos conhecimentos químicos através de estudo dos 
componentes químicos e das moléculas proteicas do leite, um alimento rico em proteínas, com 
grande valor nutricional e de fundamental importância para a saúde. O projeto foi desenvolvido 
com a pretensão de possibilitar a construção do conhecimento químico pelo próprio aluno, sendo 
o professor mero mediador do conhecimento, despertando nos mesmos a curiosidade, a 
indagação, o interesse pela pesquisa, e a autonomia na busca de saberes, evitando a aquisição 
da compreensão científica estabelecida como verdade inquestionável, contribuindo para a 
formação humana e ampliando a autonomia no exercício da cidadania. As atividades a serem 
desenvolvidas foram divididas em quatro momentos: o primeiro momento, aborda apresentação 
do projeto, investigação dos conhecimentos prévios e o início das pesquisas; o segundo 
momento, enfoca um estudo sobre o leite (história do consumo, componentes químicos, tipos, e a 
legislação do leite) ; o terceiro momento aborda o estudo das proteínas e resolução de exercícios; 
o quarto momento aborda as experimentações .Os resultados obtidos quanto ao envolvimento e a 
autonomia dos alunos para a construção do conhecimento a respeito dos componentes químicos 
e da caseína, superou o esperado, mostrando que a metodologia das atividades abordadas foram 
satisfatória, não só na participação mas também no sentido da associação e apropriação dos 
conhecimentos químicos, proporcionando a compreensão de fatos do cotidiano e contribuindo 
para uma aprendizagem eficaz. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: RENATA CRISTINA ZITAL DA SILVA 
Orientador: Wagner Loyola - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Composição Química e Práticas Experimentais com Leite 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química na 
Educação Básica 
Palavras-chave: Leite, caseína, proteína, composição química do leite 
Resumo: O ensino do conteúdo químico por meio do tema  Composição Química e Práticas 
Experimentais com Leite , pretende explorar as moléculas proteicas do leite e usa como 
metodologia pesquisas e experimentos. O projeto foi desenvolvido com a pretensão de possibilitar 
a construção do conhecimento químico pelo próprio aluno, sendo o professor mero mediador de 
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conhecimento, despertando no aluno a curiosidade, a indagação, o interesse pela pesquisa, e a 
autonomia na busca de conhecimento, evitando a aquisição do conhecimento científico como 
verdade estabelecida e inquestionável, contribuindo para a formação humana ampliando a 
autonomia no exercício da cidadania. As atividades a serem desenvolvidas foram divididas em 
quatro momentos: o primeiro momento, aborda apresentação do projeto, investigação dos 
conhecimentos prévios e o inicio das pesquisas; o segundo momento, enfoca um estudo sobre o 
leite (história do consumo, componentes químicos, tipos, e a legislação do leite); o terceiro 
momento aborda o estudo das proteínas e resolução de exercícios; o quarto momento aborda as 
experimentações. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: ROSIMEIRE REGINA GUIROTO 
Orientador: Jheniffer Micheline Cortez dos Reis - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Abordagem das transformações químicas nos alimentos por meio da contextualização: a 
relação do conhecimento cotidiano e científico 
Tema: Material Didático, Literatura e o Ensino de Química. 
Palavras-chave: formação do cidadão, reação química, alimentação, experimentos investigativos, 
metodologias diversificadas 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo descrever e analisar os resultados obtidos com o 
estudo das relações entre o conhecimento cotidiano e o científico nas transformações químicas 
por meio da temática alimento, de forma contextualizada. Foi desenvolvida uma unidade didática 
com vinte e três alunos do segundo ano do ensino médio acerca das transformações químicas 
que ocorrem nos alimentos que possibilitou ao estudante construir conceitos químicos a partir dos 
conhecimentos cotidianos trazidos por eles, por meio de textos científicos, questionários, método 
cooperativo de ensino, experimentos investigativos e aulas expositivas dialogadas. Desse modo, 
constatou-se, por parte dos alunos, a compreensão das transformações químicas que ocorrem no 
preparo dos alimentos presentes no dia a dia, contribuindo para formação de um cidadão mais 
consciente e informado para fazer uma leitura crítica do mundo que o cerca. Percebe-se, também, 
que problematizar o tema alimentos de forma contextualizada contribui para o processo de ensino 
e aprendizagem tanto na formação dos alunos quanto da formação pedagógica do professor. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: ROSIMEIRE REGINA GUIROTO 
Orientador: Jheniffer Micheline Cortez dos Reis - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estratégias pedagógicas para o ensino das transformações químicas nos alimentos a 
partir da relação entre o conhecimento cotidiano e científico 
Tema: Material Didático, Literatura e o Ensino de Química. 
Palavras-chave: Metodologias diversificadas, reação química, alimentação, experimentos 
investigativos, contextualização 
Resumo: O trabalho, como professora de Química no Ensino Médio em escolas públicas, me faz 
constatar que a compreensão dos conteúdos abordados em sala muitas vezes não se efetiva por 
parte dos alunos. Possivelmente, uma das causas desse fato pode residir na forma como estes 
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conteúdos são aplicados, em que a valorização de conceitos mecânicos e automáticos, assume 
maior importância no processo de ensino e aprendizagem do que a construção de um significado 
real para o estudo. Diante desse contexto, esta unidade didática tem como objetivo desenvolver 
estratégicas pedagógicas para promover o processo de ensino e aprendizagem dos conceitos de 
transformações químicas nos alimentos a partir da relação entre o conhecimento cotidiano e 
científico de forma contextualizada e fundamentada na metodologia dos três momentos 
pedagógicos. As atividades a serem desenvolvidas são: questionários, textos de divulgação 
científica utilizando método cooperativo de aprendizagem, atividades experimentais investigativas, 
aulas expositivas dialogadas e resolução de exercícios. Desta forma, pretende-se contribuir para 
melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem para construção do 
conhecimento de forma significativa para formação de um cidadão consciente e informado para 
fazer uma leitura do mundo que o cerca, com o intuito de intervir de modo crítico e participativo. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: SAMARA SILVIA ANATER 
Orientador: Franciele Ani Caovilla Follador - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Ensino de Química: Experimentação com enfoque ambiental 
Tema: Experimentação e utilização de recursos 
Palavras-chave: Contextualização, Aulas práticas, Aprendizagem significativa, 
Resumo: Ensinar a disciplina de Química hoje, continua sendo um grande desafio para todos 
aqueles que desejam algo mais do que o ensino tradicional proporciona. O presente artigo 
apresenta, o resultado de um trabalho realizado com estudantes da 3ª ano do Ensino Médio do 
Colégio Estadual Nova Esperança - Ensino Fundamental e Médio, localizado em Nova Esperança 
do Sudoeste, no estado do Paraná. A partir do trabalho desenvolvido no contexto escolar, 
objetiva-se discutir a importância da utilização de aulas práticas em Química, na sala de aula ou 
em laboratório. Além disso, pretende-se mostrar que é possível desenvolver os conteúdos de 
forma contextualizada e significativa, de acordo com a realidade de cada série/turma. Os 
resultados indicaram que as atividades desenvolvidas foram capazes de assegurar uma 
transmissão eficaz dos conhecimentos a cerca do reaproveitamento do óleo usado como forma de 
preservação do meio em que vivem e viverão as futuras gerações. Conclui-se que esta forma de 
abordagem prática possibilitou um avanço em seu aprendizado, não deixando que os alunos 
ficassem restritos ao fornecimento de conteúdos químicos teóricos. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: SAMARA SILVIA ANATER 
Orientador: Franciele Ani Caovilla Follador - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ensino de Química: Experimentação científica 
Tema: Experimentação e utilização recursos tecnológicos no ensino de química na educação 
básica. 
Palavras-chave: Educação ambiental, experimentação e sustentabilidade, 
Resumo: A presente produção didática, busca a abordagem do conhecimento químico, através 
da utilização de experimentos de caráter investigativo com materiais alternativos para a fabricação 
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de sabão e materiais de limpeza em geral, como estratégia de ensino, que favoreça a participação 
ativa dos alunos no desenvolvimento das atividades práticas, para estabelecer relação entre a 
teoria e prática, a investigação e a r/construção de seus conhecimentos, bem como trabalhar em 
grupo e o raciocínio crítico para assim poder contribuir para uma aprendizagem significativa dos 
conteúdos e conceitos químicos e obtendo mudanças. Neste contexto é de extrema importância 
preservar o meio ambiente e manter atitudes ecologicamente corretas. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: SIDNEY BRUM 
Orientador: Liane Maria Vargas Barboza - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: TIC's no Ensino da Química 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química, na 
Educação Básica 
Palavras-chave: TIC s, Ensino de Química, Formação Docente, 
Resumo: O objetivo deste trabalho foi relatar o desenvolvimento do projeto de intervenção 
pedagógica, com as novas tecnologias de informação e comunicação (TIC s) no processo de 
ensino e aprendizagem da Química com os educandos. Este trabalho foi requisito para a 
conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná. A 
metodologia empregada no desenvolvimento do projeto foi a pesquisa-ação. Os participantes 
foram professores e educandos do Colégio Estadual La Salle, localizado em um bairro periférico 
na cidade de Curitiba - Paraná e professores da rede estadual de ensino do Paraná de diversos 
municípios do Estado, por meio do Grupo de Trabalho em Rede (GTR). O projeto foi elaborado no 
ano de 2016 e desenvolvido em 2017. Constatou-se que os grupos de professores de Química do 
Colégio pouco utilizavam esses recursos em sala, justificando o fato pela falta de conhecimento 
metodológico, de interesse dos alunos e de recursos na escola. Os professores do Grupo de 
Trabalho em Rede socializaram diferentes experiências realizadas com sucesso em sala, 
utilizando as TIC s. Ambos os grupos apontaram a necessidade de melhorar as capacitações 
oferecidas aos professores, no que se refere ao uso das TIC s para atender uma sala de aula com 
alunos que têm acesso a uma grande quantidade de informações, porém muitas vezes não são 
exploradas na construção do conhecimento. Os educandos consideraram muito importantes o uso 
das TIC s no ensino da Química e apontaram que outros professores poderiam tornar as aulas 
mais dinâmicas com as TIC s. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: SIDNEY BRUM 
Orientador: Liane Maria Vargas Barboza - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: TICs no Ensino da Química 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química, na 
Educação Básica 
Palavras-chave: química, tablets, smartphones, internet, classroom 
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo desenvolver atividades didático-pedagógicas 
utilizando de tecnologias educativas, tais como: computadores, tablets, smartphones, internet, 
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aplicativos, Google Classroom, wiki, blog, podcast, mapas conceituais no processo de ensino e 
aprendizagem de Química. Principalmente, através da plataforma Google Classroom, será 
proporcionado ao aluno um mundo de informações, as quais, além do conteúdo curricular básico, 
o mesmo poderá se aprofundar nos tópicos de acordo com o seu interesse pessoal. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: SILVANA DE FÁTIMA CARARA 
Orientador: Valderi Pacheco dos Santos - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação Alimentar e Nutricional para a Promoção da Saúde 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania. 
Palavras-chave: Alimentação saudável, Promoção da Saúde, Guia Alimentar, 
Resumo: Na fase escolar o adolescente apresenta grande necessidade energética e nutricional, 
decorrentes do crescimento e desenvolvimento intenso comum a esta idade, sendo a qualidade 
da alimentação uma questão de interesse e segurança social, considerando os problemas de 
saúde associados a ela. Uma alimentação saudável e equilibrada pode, além de suprir suas 
necessidades nutricionais diárias, contribuir para que seja um adulto saudável, na medida em que 
seus hábitos alimentares permaneçam e estejam aliados a estilos de vida saudáveis e à prática 
de atividade física. A escola não deve negligenciar padrões alimentares considerados não 
saudáveis, portanto, esse artigo apresenta algumas ações realizadas na implementação da 
produção didática pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, realizadas 
no ano de 2016, com o objetivo de promover e disseminar informações sobre educação alimentar 
e nutricional no contexto escolar, tendo como referência o Guia Alimentar para a População 
Brasileira, ressaltando a importância da alimentação como um dos aspectos fundamentais para o 
desenvolvimento integral e para a promoção da saúde dos educandos. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: SILVANA DE FÁTIMA CARARA 
Orientador: Valderi Pacheco dos Santos - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação Alimentar e Nutricional para a Promoção da Saúde 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
Palavras-chave: Alimentação Saudável, Nutrientes, Promoção da Saúde, Guia Alimentar, 
Resumo: Na fase escolar o adolescente apresenta grande necessidade energética e nutricional, 
decorrentes do crescimento e desenvolvimento intenso comum a esta idade. A qualidade da 
alimentação é uma questão de interesse e segurança social, considerando os problemas de 
saúde associados a ela. Uma alimentação saudável e equilibrada pode, além de suprir suas 
necessidades nutricionais diárias, contribuir para que seja um adulto saudável, na medida em que 
seus hábitos alimentares permaneçam e estejam aliados a estilos de vida saudáveis e a prática 
de atividade física. A escola não deve negligenciar padrões alimentares considerados não 
saudáveis, portanto, propõem-se atividades com o objetivo de promover e disseminar informações 
sobre educação alimentar e nutricional no contexto escolar. 
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Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: SUZAMARA BALDISSERA 
Orientador: Conceição de Fátima Alves Olguin - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A AUTOMEDICAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA 
UTILIZANDO DISPOSITIVOS MÓVEIS 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química, na 
Educação Básica 
Palavras-chave: Automedicação, Contextualização, Dispositivos Móveis, Química Orgânica 
Resumo: O consumo de medicamentos sem orientação médica é um hábito na vida dos 
brasileiros e, nas últimas décadas, tem aumentado significativamente. Então, partindo desta 
problemática, o objetivo deste material é apresentar uma proposta metodológica que aborda o 
tema automedicação aliado a utilização da tecnologia, especialmente os dispositivos móveis, para 
articular os conteúdos de Química Orgânica, de modo a contribuir no desenvolvimento intelectual 
dos educandos e na formação de cidadãos mais conscientes. A presente Unidade Didática 
propõe atividades que utilizam recursos de áudio, vídeo, softwares de química e outros, 
disponíveis nos dispositivos móveis, buscando sempre valorizar o caráter social do conhecimento 
científico. É importante ressaltar a necessidade de ampliar a possibilidade de utilização das novas 
tecnologias nos processos de ensino e de aprendizagem em Química, pois os recursos que elas 
disponibilizam podem contribuir na formação educacional, na atualização de conhecimentos e na 
socialização de experiências. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: SUZAMARA BALDISSERA 
Orientador: Conceição de Fátima Alves Olguin - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A AUTOMEDICAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA 
UTILIZANDO DISPOSITIVOS MÓVEIS 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química, na 
Educação Básica 
Palavras-chave: Automedicação, Contextualização, Dispositivos Móveis, Química Orgânica 
Resumo: O consumo de medicamentos sem orientação médica é um hábito na vida dos 
brasileiros e, nas últimas décadas, tem aumentado significativamente. Então, partindo desta 
problemática, o objetivo deste material é apresentar uma proposta metodológica que aborda o 
tema automedicação aliado a utilização da tecnologia, especialmente os dispositivos móveis, para 
articular os conteúdos de Química Orgânica, de modo a contribuir no desenvolvimento intelectual 
dos educandos e na formação de cidadãos mais conscientes. A presente Unidade Didática 
propõe atividades que utilizam recursos de áudio, vídeo, softwares de química e outros, 
disponíveis nos dispositivos móveis, buscando sempre valorizar o caráter social do conhecimento 
científico. É importante ressaltar a necessidade de ampliar a possibilidade de utilização das novas 
tecnologias nos processos de ensino e de aprendizagem em Química, pois os recursos que elas 
disponibilizam podem contribuir na formação educacional, na atualização de conhecimentos e na 
socialização de experiências. 
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Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: SUZYANE DE MOURA 
Orientador: Marilde Beatriz Zorzi Sa - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ESTUDO DE CONCEITOS QUÍMICOS POR MEIO DE UMA ABORDAGEM DE TEMAS 
COTIDIANOS: PILHAS E BATERIAS EM UMA PERSPECTIVA AMBIENTAL 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
Palavras-chave: Conhecimento, Pilhas, Baterias, Conceitos químicos, 
Resumo: No presente artigo discutimos os resultados de um trabalho desenvolvido no contexto 
do Programa de Desenvolvimento Educacional - (PDE), ano de 2016 e 2017. A pesquisa foi 
desenvolvida com uma turma do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Presidente 
Afonso Camargo, com o intuito de promover uma aprendizagem significativa, relacionando o 
estudo de conceitos químicos numa abordagem de temas cotidianos: pilhas e baterias voltados ao 
meio ambiente. As atividades propostas na implementação da unidade didática proporcionaram 
aos educandos um estudo teórico e prático e, consequentemente, o aprimoramento na construção 
do conhecimento de química, nos quais se contemplaram discussões e reflexões acerca dos 
problemas ambientais, acarretados pelo descarte indevido de pilhas e baterias. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: SUZYANE DE MOURA 
Orientador: Marilde Beatriz Zorzi Sa - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O estudo de conceitos químicos por meio de uma abordagem de temas cotidianos: pilhas 
e baterias em uma perspectiva ambiental 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
Palavras-chave: Pilhas, Baterias, Conceitos Químicos, Aprendizagem Significativa, 
Resumo: Esta unidade didática, relacionada com estudo de conceitos químicos numa abordagem 
de temas cotidianos: pilhas e baterias em uma perspectiva ambiental, constitui-se em uma 
proposta de implementação pedagógica com o objetivo de promover uma aprendizagem 
significativa dos conteúdos de química, proporcionando ao educando um estudo teórico e prática 
na construção de conceitos químicos relacionados às pilhas e baterias e suas implicações 
ambientais. Nesse sentido serão realizadas atividades tais como: o levantamento de 
conhecimentos prévios dos alunos; utilização de textos informativos provenientes de livros, 
jornais, sites e revistas; realização de experimentos investigativos; utilização de vídeos e outros 
recursos midiáticos, entre outros. Assim, acreditamos que a implementação dessa proposta 
contribuirá para o aprimoramento e construção de conhecimentos químicos relacionados ao 
cotidiano do nosso educando e suas ações como cidadão por meio do estudo de pilhas e 
baterias. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: VALDILENE DE OLIVEIRA SILVA 
Orientador: Marilde Beatriz Zorzi Sa - IES: UEM 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS NO ENSINO DE QUÍMICA POR MEIO DE 
COMPOSTOS QUÍMICOS PRESENTES NOS CHÁS 
Tema: Material didático, Literatura e o Ensino 
Palavras-chave: Educação, chá, química contextualizada, funções orgânicas, 
Resumo: O presente artigo é resultado da implementação da unidade didática intitulada  Os chás 
como forma de construção de significados no ensino de química , desenvolvida com os alunos do 
terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Olavo Bilac - EFM, cidade de Itambé - PR, 
apresentado como requisito obrigatório no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O 
objetivo foi trabalhar com estratégias diferenciadas no intuito de construir aprendizagens 
significativas relacionadas às funções orgânicas e a outros conceitos a elas vinculados. Nesse 
sentido, foram realizadas atividades com textos, vídeos, entrevistas, pesquisas, atividades 
experimentais investigativas, exposições de materiais, dinâmicas, apresentações e discussões 
relacionadas aos chás, suas fórmulas e compostos presentes. Todas as atividades iniciaram com 
uma questão problematizadora e com foco na contextualização, tornando o aluno protagonista na 
construção do seu conhecimento. Estas estratégias diferenciadas atingiram seus objetivos, 
estimularam a construção do conhecimento químico de forma mais motivadora e atraente, tendo 
maior participação dos alunos durante as aulas além da maior integração entre essas informações 
químicas e o cotidiano familiar. Além disso, professores da rede pública de ensino do Paraná 
puderam participar de um grupo de trabalho em rede, o que possibilitou o intercâmbio de ideias e 
a melhoria das atividades. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: VALDILENE DE OLIVEIRA SILVA 
Orientador: Marilde Beatriz Zorzi Sa - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os chás como forma de construção de significados no ensino de química 
Tema: Material Didático, Literatura e Ensino de Química 
Palavras-chave: Educação, chás, química contextualizada, funções orgânicas, 
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica (PDP) aqui apresentada, é a implementação do 
projeto do PDE 2016/2017. Essa implementação será realizada com os alunos do terceiro ano do 
ensino médio do Colégio Estadual Olavo Bilac - Ensino Fundamental e Médio, Município de 
Itambé - PR. O tema abordado será  Os chás como forma de construção de significados no 
ensino de química  tendo como objetivo trabalhar com estratégias diferenciadas no intuito de 
construir aprendizagens significativas relacionadas às funções orgânicas e a outros conceitos 
químicos a elas vinculados. Nesse sentido, serão trabalhadas atividades como textos, vídeos, 
entrevistas, pesquisas atividades experimentais investigativas, exposições de materiais, 
apresentações e discussões relacionados aos chás, suas fórmulas e compostos presentes. Todas 
as atividades terão foco na contextualização sendo o aluno o protagonista. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: VALÉRIA TARTARI 
Orientador: Sueli Pércio Quinaia - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
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Título: Aditivos químicos X de olho nos alimentos 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania. 
Palavras-chave: Aditivos químicos, Práticas alimentares saudáveis, Alimentos industrializados, 
Resumo: Neste artigo estão descritos os resultados obtidos com a Implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na escola e do Material Didático - Unidade Didática - cujo tema abordado 
foi  Aditivos químicos X de olho nos alimentos , desenvolvido com os alunos do 3º ano do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Nestor de Castro - EFM, do município de Sulina - PR, durante o 
primeiro semestre do ano letivo de 2017. As atividades descritas provêm de estudos realizados 
durante o PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, um programa de educação 
continuada oferecido pelo Governo do Estado do Paraná aos seus professores. O objetivo do 
trabalho consistiu em sensibilizar, conscientizar e informar aos adolescentes as consequências 
em consumir alimentos industrializados ao invés de alimentos saudáveis, também, possibilitar a 
compreensão de que conhecimentos químicos têm significado social e científico à sociedade. 
Para o alcance dos objetivos, utilizou-se de aulas expositivo dialogadas, leitura de textos, análise 
de rótulos alimentares, atividades de campo e aulas experimentais. Pelos resultados das 
atividades, constatou-se maior interesse, entusiasmo e participação dos alunos durante as aulas 
de laboratório, nas atividades de campo e na análise dos rótulos de produtos industrializados. 
Porém, nas atividades teóricas, como pesquisa e leitura informativa, houve  um certo desinteresse  
dos alunos. Constatou-se ainda, resultados satisfatórios e mudanças nos hábitos alimentares dos 
alunos, seja na família, escola, influência da mídia ou ritmo de vida, através da inclusão de 
alimentos saudáveis em sua alimentação diária, iniciativa que foi repassada à comunidade 
durante a Mostra de Conhecimentos. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: VALÉRIA TARTARI 
Orientador: Sueli Pércio Quinaia - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Aditivos químicos x de olho nos alimentos 
Tema: Química, Educação Ambiental e Cidadania 
Palavras-chave: Alimentos industrializados, aditivos químicos, práticas alimentares saudáveis, 
abordagens teórico-metodológicas 
Resumo: A presente proposta pedagógica cujo tema é Educação Ambiental e Cidadania, sob o 
título  Aditivos químicos X de olho nos alimentos  torna-se relevante aos professores das escolas 
públicas paranaenses, pois tem o objetivo de sensibilizar, conscientizar e informar aos 
adolescentes do Ensino Médio, de maneira que, livres de ideologias, mitos e propagandas 
enganosas, estejam cientes sobre suas escolhas na hora de consumirem alimentos 
industrializados e preferindo alimentares mais saudáveis. Nesse sentido, este estudo visa 
contextualizar os riscos acarretados pelo consumo excessivo de alimentos industrializados, sobre 
o aparecimento de doenças crônicas, a compreensão da real composição e benefícios dos 
aditivos sobre os alimentos. Para que esses objetivos sejam alcançados a estratégia 
metodológica consistirá de aulas expositivo-dialogada, leitura e análises de rótulos alimentares, 
atividades de campo, experiências em laboratório, atividades lúdicas e novas estratégias de 
ensino sobre o tema abordado, contribuindo desta forma, com a melhoria da saúde por meio do 
consumo de alimentos saudáveis e naturais. 
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Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: ZELI MARIA KRAUSE 
Orientador: Edgard Moreira Ganzarolli - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DE RECURSOS DIDÁTICOS DIFERENCIADOS NO PROCESSO ENSINO 
APRENDIZAGEM DOS ELEMENTOS QUÍMICOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 
EJA 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química, na 
Educação Básica. 
Palavras-chave: Elementos químicos, Tabela periódica, Sódio, Sal, PNAE, 
Resumo: O presente artigo refere-se à Produção Didático-Pedagógica resultante do trabalho 
desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. A proposta foi 
direcionada a uma turma da organização coletiva do período noturno, no Centro Estadual de 
Educação Básica para Jovens e Adultos CEEBJA Casturina C Bonfim de Pitanga /PR. O objetivo 
global do trabalho foi o estudo detalhado da tabela periódica. Neste estudo foi utilizado o sódio 
como elemento modelo, com ênfase relacionada à quantidade deste elemento nos alimentos 
industrializados utilizados na merenda escolar. Para avaliação das quantidades de sódio nos 
produtos industrializados, foram utilizadas as referências da ANVISA e KRAEMER. Os demais 
elementos e compostos químicos presentes nos alimentos em estudo também foram 
pesquisados, bem como, quantidade de matéria, com ênfase nas grandezas: massa, massa 
molecular, número de mols, número de átomos (ou íons) e número de Avogadro. Para isto, foram 
utilizados aulas expositivas, vídeos, questionários, aulas práticas, leitura de textos, investigação 
de rótulos, simuladores, espectroscopia de chama e atividades lúdicas. Comparando-se este 
método de ensino com o método tradicional de aulas expositivas observou-se uma maior 
motivação do aluno durante as atividades desenvolvidas no método proposto, sendo esta 
comparação baseada na experiência didática do proponente. As atividades diferenciadas se 
mostraram satisfatórias no sentido de facilitar o entendimento e assimilação dos elementos 
químicos e o estudo da tabela periódica. Além disso, a percepção da química no cotidiano do 
aluno, facilitou a assimilação dos conteúdos propostos. 

 

 
Disciplina / Área: QUÍMICA 
 
Professor PDE: ZELI MARIA KRAUSE 
Orientador: Edgard Moreira Ganzarolli - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso de recursos didáticos diferenciados no processo ensino e aprendizagem dos 
elementos químicos na Educação de Jovens e Adultos - EJA 
Tema: Experimentação e Utilização de Recursos Tecnológicos no Ensino de Química, na 
Educação Básica. 
Palavras-chave: Elementos químicos, Sódio, Sal, PNAE, 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica foi elaborada para o Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria da Educação do Estado do Paraná e está 
articulada ao Projeto de Intervenção Pedagógica intitulado  O uso de recursos didáticos 
diferenciados no processo ensino e aprendizagem dos elementos químicos na EJA . A proposta 
está direcionada a uma turma da organização coletiva do período noturno, no Centro Estadual de 
Educação Básica para Jovens e Adultos CEEBJA, Casturina C Bonfim, visando a aprendizagem 
dos elementos químicos, principalmente o sódio, na merenda escolar. A unidade didática tem 
como objetivo desenvolver atividades diferenciadas para o ensino dos elementos químicos, 
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utilizando-se rótulos de produtos industrializados da merenda escolar. São atividades 
experimentais e lúdicas que facilitam a prática pedagógica no processo ensino e aprendizagem de 
química. Diante disso, faz-se necessário utilizar materiais alternativos e acessíveis para dar 
significado ao conteúdo ministrado, mostrando a química a partir do cotidiano do aluno. Esta é 
uma maneira de envolvê-los em experimentações e observações, fazendo com que participem 
ativamente da construção do conhecimento, e que esse conhecimento possa colaborar de 
maneira mais significativa para a melhoria dos hábitos alimentares e qualidade de vida. 

 

 

 


