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1. INTRODUÇÃO

O ensino de química está estruturado em alguns pressupostos teóricos que 

determinam como os conteúdos serão trabalhados, sendo que tal fato se observa na 

maioria  dos  livros  didáticos  disponíveis  aos  alunos  e  professores  das  escolas 

públicas. No entanto, existem alternativas metodológicas disponíveis que facilitam o 

trabalho em sala de aula contribuindo com a aprendizagem.

A alfabetização científica do sujeito,  através do ensino de Química, deve 

estar centrada na inter-relação de dois componentes básicos: conhecimento químico 

e contexto-social. Portanto, cabe ao professor, utilizando estratégias de ensino, levar 

os alunos a aproximarem-se cada vez mais qualitativamente do conceito desejado, 

uma vez, que a proposta em questão é sócio-histórica, construindo concepções de 

idéias científicas.

Como exemplo, citamos a experimentação que tem como objetivo relacionar 

situações práticas  (fenômenos)  aos  conceitos  químicos.  Neste  aspecto  a SEED, 

explicita nas DCEs aspectos relevantes sobre o tema.

A importância da abordagem experimental está no seu papel investigativo e 

na  sua  função  pedagógica  de  auxiliar  o  aluno  na  explicação,  problematização, 

discussão, enfim, na significação dos conceitos químicos. (SEED, 2007, p.20)

Além do experimento, o professor poderá utilizar inúmeras estratégias para 

facilitar  o  processo  de  ensino,  pelas  quais  os  estudantes  constroem  uma 

aprendizagem  significativa  nas  aulas  de  Química,  tais  como:  filmes,  vídeos, 

passatempos, textos e reportagens, entre outras.

A  proposta  deste  trabalho  é  apresentar  algumas  possibilidades  de 

abordagens e metodologias no desenvolvimento de alguns conteúdos do ensino de 

Química,  considerando  os  critérios  estabelecidos  pelas  DCEs  dos  conteúdos 

estruturantes da disciplina:

 Matéria e sua natureza

 Biogeoquímica

 Química sintética
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2. BIOGEOQUÍMICA

O termo  biogeoquímica é utilizado como forma de entender as complexas 

relações existentes entre a matéria viva e não viva da biosfera, suas propriedades e 

modificações ao longo dos tempos para aproximar ou interligar saberes biológicos, 

geológicos  e  químicos.  Abrange  conhecimentos  químicos  relacionados  nas 

interações existentes entre hidrosfera, litosfera e atmosfera.

O material disponibilizado visa o trabalho com alunos do Ensino Médio. O 

conjunto de atividades que o compõe é o resultado de nossa prática e docente, de 

pesquisas efetuadas e diálogo com outros docentes. 

Esta proposta é de um trabalho viável,  objetivo de fácil  aplicação com o 

intuito  de  disponibilizar  conteúdos  vinculados  à  realidade,  experimentados  e 

significativos,  utilizando  estratégias  de  ensino  que  possibilitem  a  apropriação 

imediata destes, colocando-os a serviço do homem como o objetivo de melhorar 

suas condições de vida, elevando assim sua capacidade de interferência no meio 

em que vive sem agredi-lo.  
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3.  SUGESTÕES DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO DE ENSINO PARA A EFETIVA 
APRENDIZAGEM EM QUÍMICA

A seguir serão apresentadas  algumas atividades a ser desenvolvida durante 

as aulas de Química, tendo como objetivo a aprendizagem significativa e não uma 

aprendizagem mecânica.  Este material  foi  produzido com base em conversas e 

debates com colegas da disciplina, leituras de livros e artigos científicos, pesquisas e 

na prática docente.

3.1. ATIVIDADE 1 – PALAVRA CRUZADA

Esta  palavra  cruzada refere-se  ao  texto;  “A  ENERGIA DO AÇUCAR” de 

Anselma Regina Levorato, no Livro Didático Público do Estado do Paraná. Para 

resolvê-la, ler atentamente o texto e responder às questões: 

1.            
2.           
3.        

4.            
5.            

6.        
7.       
8.        

9.      
10.        

11.      
12.         

Em destaque: Parte da química que estuda a transferência de calor associada a 
reações químicas ou a mudanças no estado físico de uma substância. 

1. Principal fator que interfere nas reações químicas.

2. Reação química que se processa com liberação de calor para o meio ambiente.

3. Popularmente está relacionada ao valor energético dos alimentos.  

4. Reação química que se processa com absorção de calor do meio ambiente.

5. Proteína que tem como função a ação transportadora de oxigênio pra as células. 

6. Energia presente nos alimentos.

7. Forma comum de denominar os carboidratos.

8. Principal fonte de energia para os organismos vivos.
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9. Substância transformada em glicose, no corpo humano através da hidrólise.

10. Elemento necessário para o homem e animais para a manutenção da temperatura 

do corpo e para realização de atividade s diversas.

11. Energia térmica transferida entre dois sistemas que se encontram em temperaturas 

diferentes.

12. É o conteúdo de energia de cada substância participante da reação.     Representado 

pela letra H. 

3.2. ATIVIDADE 2 – CAÇA PALAVRAS

Pilhas e Baterias

As pilhas e baterias apresentam 
em  sua  composição  metais 
considerados  perigosos  à  saúde 
humana  e  ao  meio  ambiente 
como mercúrio, chumbo, cobre, 
zinco,  cádmio,  manganês, 
níquel e lítio. 

Uma  maneira  de  reduzir  o 
impacto  ambiental  destes 
materiais  é  a  substituição  de 
produtos que propiciem um maior 
tempo de uso, como por exemplo, 
o uso de pilhas  alcalinas ou de 

baterias  recarregáveis  no  lugar  de 
pilhas comuns.  

http://www.ambientebrasil.com.br 

 (acesso em 11  Nov 2008)

 http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br

Encontre as palavras em negrito no embaralhado de letras.

P A M U L O I M D A C M V X Z
I S C L X W Q R R F G H C L Ç
L S D T I S R E W S P U P I A
H X E G O T O M V S Q Y D N S
A W F Z M S I R C L R D C P H
S G S X E Z R O A K D E T Y S
Z U A Y R K T C O B R V J S U
O S N F C J I H N O A Y E C H
W H I H U H G U B A I N B T R
T I L J R T W M E T A S S O G
E M A R I Q T B U G O B C N M
R N C L O T R O N I M N W Q E
A B L K U A E A Z P I U G V P
Ç I A H M I M U I Z N E Z X Ç
V I P P K D F P X N I Q U E L
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3.3. ATIVIDADE 3 - SEGREDO QUÍMICO

Objetivo: Estimular o raciocínio a leitura e pesquisa sobre os conteúdos de química.
Nº de Participantes: 3 a 6 jogadores (Sendo 1 juiz). Ou em equipes.
Nº de Peças: 50 fichas com perguntas e segredos. 
Regra do Jogo 
 

1. Eleger um juiz que lerá a pergunta sorteada pelo jogador ou equipe;
2. O juiz informa se a resposta está certa ou errada;
3. Cada  jogador  ou  equipe  terá  no  máximo  30  segundos  para  responder  a 

pergunta. Caso não consiga, terá mais 1 minuto para pesquisar;
4. Cada resposta sem pesquisa valerá 10 pontos e com pesquisa, 5 pontos;
5. O jogador ou equipe que chegar aos 100 pontos vencerá a competição.

Exemplo: 
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3.4. ATIVIDADE 4 - Dominó Equilíbrio Químico

Estrutura: O Dominó das fórmulas é um jogo de montagem de compostos 

através de perguntas e respostas ou associação.

Para  montar  o  jogo  o  recortar  as  estruturas  que  representam  perguntas  e 

respostas e colar em papel de espessura mais grossa. 

O número de estruturas varia de acordo com o número de alunos da turma, em 

geral cada grupo deve ter em torno de 20 perguntas e 20 repostas.

As estruturas com a fenda representam as perguntas e as estruturas com 

as saliências representam as respostas.

                                PERGUNTAS                               RESPOSTAS
                           

                                         

                                                                                                          

13



Objetivo: Trabalhar os conceitos de equilíbrio visando sua compreensão e 

fixação, bem como sua aplicabilidade no dia a dia.

Número de jogadores:  O dominó não tem um número fixo de jogadores, 

pois pode ser desenvolvido individualmente ou em grupos, porém é aconselhável 

que o grupo não seja muito grande para que os alunos possam manusear melhor 

as estruturas e aproveitar mais o jogo. 

Tempo médio: O tempo para montagem de fórmulas pode ser definido em 

30  minutos  (para  20  fórmulas),  dependendo   do  número  de  fórmulas  que  o 

Professor fixe como limite mínimo. 

 Regras: 

1. Reunir os alunos em grupo.

2. Distribuir várias peças do jogo.

3. Propor quer os alunos  associem as perguntas e  respostas e busquem seu 

significado.

4. Após a montagem das fórmulas solicitar aos alunos que determinem exponham 

alguns dos itens associados.

 Montagem dos moldes do Dominó das Formulas Químicas: 

Você deverá reproduzir esses moldes do dominó em papel de espessura 

mais grossa, recorte-as e escreva no seu interior os cátions e ânions que desejar. 

Sugestão: Determinar um conteúdo e pedir para os alunos montarem o 

dominó, depois estes podem ser trocados entre os grupos.

Exemplo:    
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3.5. ATIVIDADE 5 – VÍDEO 

QUÍMICA NOVA NA ESCOLA: AS ÁGUAS DO PLANETA TERRA.   Diretor:REIS, 
Vinícios.   São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, [s.d.]. v1. 1 fita de vídeo (18 
min.), VHS. son. p&b (Química Nova na Escola).

ESTE VÍDEO APRESENTA A IMPORTÂNCIA DO USO RACIONAL DA ÁGUA E 

A  NECESSIDADE  DO  TRATAMENTO  DAS  ÁGUAS  RESIDUÁRIAS  COM  O 

OBJETIVO DE CONTROLAR A POLUIÇÃO E PROMOVER A MELHORIA DA 

QUALIDADE DE VIDA.

Este  material  será  usado  como  forma  de  sensibilização  como  forma  de 

despertar a curiosidade dos alunos, motivando o desenvolvimento de outros temas e 

também a pesquisa e o aprofundamento do assunto. Para utilização deste recurso 

recomenda-se:

• Antes da apresentação do vídeo discutir com os alunos o tema e explicar a 

importância deste tema no seu dia a dia. Explorar o vídeo;
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• Correlacionar que foi apresentado no vídeo e a situação da região onde o 

aluno se encontra. Existe semelhança?

•  Fazer analogias; 

• Utilizar  este  recurso  para  motivar  e  também para  mostrar  que é  possível 

melhorar as condições locais;

Após o vídeo abrir para discussão, colher idéias e opiniões sobre o assunto 

tratado.  Elaborar  um painel  colocando  os  pontos  principais  pontos    levantados 

durante o desenvolvimento desta atividade.Considerar que a participação do maior 

número de alunos é indispensável  para o pleno êxito  da atividade),  deixando-os 

falarem e exporem seus pensamentos, sem que haja desvio do tema discutido e que 

esta  participação  tenha  embasamento,  considerando  o  que  foi  trabalhado.  E 

finalmente,  expor  aos  alunos  a  necessidade  de  opinar  com consistência  e  com 

conhecimento. 

3.6.  ATIVIDADE  6  –  TRABALHO  COM  REPORTAGENS  DE  JORNAIS  OU 
REVISTAS

Objetivo: Estimular a leitura e despertar no aluno o senso crítico em relação 

a fatos apontados pela mídia.  

Participantes: Grupo de 4 ou 5 alunos

Metodologia: 

Escolher diversas notícias de jornais ou revistas que tenham como conteúdo 

a  química:  novos  produtos,  danos  ambientais,  novas  descobertas,  novas 

tecnológicas, etc.

Cada grupo trabalha uma notícia ou reportagem.

Destacar no texto palavras que se relacionam com a química.

Organizar um painel com resumo da notícia/reportagem, colocar também as 

palavras em destaque que se referem a disciplina.
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Apresentar ao grande grupo.

Trabalhar as palavras chaves, com o objetivo de contextualizar a disciplina, 

deixando claro que esta está presente no nosso dia a dia.

 Para que o trabalho possa ter um significado maior, encarregue um grupo 

por semana para selecionar notícias para serem trabalhadas durante as aulas.

Organizar um mural, lembrando que este deve estar atualizado.

Ao final do trabalho pedir para os grupos redigirem uma notícia sobre uma 

determinada situação que envolva a disciplina de química.

3.7. ATIVIDADE 7 – TRABALHO COM  LETRAS DE MÚSICAS

Vários temas poderão ser trabalhados, inclusive a análise das letras e do 

momento  em que  elas  foram compostas,  considerando o  momento  histórico,  as 

questões políticas, entre outras.

O  tema Meio  Ambiente  é  muito  interessante  em termos  de  discussão  e 

implementação  de  projetos  disciplinares  e  interdisciplinares,  pois  constitui   um 

assunto muito bom de ser trabalhado. 

Muitos  artistas  apresentam músicas  com conteúdos  que  tratam do  meio 

ambiente, solo, rios, etc.; pode-se citar, como exemplo: Aquarela, Toquinho ; Águas 

de Março  , Tom Jobim; Cio da Terra, Milton Nascimento; Planeta  Azul , Chitãozinho 

e Xororó , e outras a critério dos alunos.

Este  trabalho  tem como característica  principal  a  pesquisa,  visando uma 

percepção  crítica  do  educando,  bem  como  seu  comportamento  em  relação  às 

diversas situações em que estamos vivendo.

Exemplo: Planeta Azul

PLANETA AZUL
Composição: Xororó / Aldemir
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A vida e a natureza sempre à mercê da poluição
Se invertem as estações do ano

Faz calor no inverno e frio no verão
Os peixes morrendo nos rios

Estão se extinguindo espécies animais
E tudo que se planta, colhe.

O tempo retribui o mal que a gente faz
Onde a chuva caía quase todo dia

Já não chove nada
O sol abrasador rachando o leito dos rios secos

Sem um pingo d'água
Quanto ao futuro inseguro
Será assim de norte a sul

A terra nua semelhante à lua
O que será desse Planeta Azul?
O que será desse Planeta Azul?

O rio que desce as encostas já quase sem vida
Parece que chora um triste lamento das águas

Ao ver devastada a fauna e a flora
É tempo de pensar no verde

Regar a semente que ainda não nasceu
Deixar em paz a Amazônia, perpetuar a vida

Estar de bem com Deus!

4. SUGESTÃO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS

Prática 1 : pH do solo

MATERIAL

• Amostra de solo

•  Indicador  universal  verde  (pode  ser  extrato  de  repolho  roxo,  papel  indicador 

universal ou papel de tornassol).

• Água destilada

• 1 béquer de 50mL

• 2 tubos de ensaio

• 1 conta-gotas

• 1 colher (de chá) de plástico

• Sistema de aquecimento (lamparina ou bico de gás, tripé com tela refratária)
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• 1 bastão de vidro (ou palito de madeira)

PROCEDIMENTO

Colocar um pouco de água destilada no béquer e aqueça até a ebulição.

Colocar  em um tubo  de  ensaio  uma colher  da  amostra  de  solo,  adicione  água 

destilada até a altura de 2 cm  e agite bem.

Esperar a sedimentação.

Retirar com o conta-gotas o líquido sobrenadante, passando-o para outro tubo, e 

adicionar  algumas  gotas  do  indicador  (ou  coloque  uma  tira  do  papel  indicador 

universal, ou um pedaço de papel tornassol azul e um do vermelho).

Não jogue fora o conteúdo do tubo.

No caso de ter usado extrato  de repolho roxo ou solução de indicador universal 

verde, compare a cor do líquido com uma das escalas abaixo:

                                  
 Escala de pH para o repolho roxo                  Escala de pH para o indicador universal  

verde

No caso de ter usado o papel de tornassol, espere alguns minutos para observar se 

ocorreu mudança de cor.

Se o solo for ácido, o papel de tornassol azul ficará rosa; se for alcalino, o papel de 

tornassol vermelho ficará levemente azulado.

Prática 2 :  Corrigindo o pH do solo

Para  diminuir a  acidez  dos  solos  utiliza-se  a  calagem,  que  consiste  em 

adicionar ao solo materiais calcários que contenham cálcio e magnésio (calcários 

calcítico, dolomítico ou magnesiano).

Para diminuir a alcalinidade podem ser adicionado ao solo sulfato de ferro II, 

sulfato de alumínio ou gesso.

MATERIAL

• Conteúdo do tubo da experiência anterior (líquido sobrenadante da mistura solo e 

água)
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• Carbonato de cálcio

• Sulfato de ferro II

PROCEDIMENTO

Se o  pH do solo  tiver  sido  menor  que 6,  adicione ao tubo uma pequena 

quantidade de carbonato de cálcio (uma pontinha da colher), agite vigorosamente e 

compare  a  cor  com  a  escala  correspondente  ou  adicione  uma   tira  de  papel 

indicador universal ou de tornassol vermelho.

Se o pH da amostra do solo tiver sido maior que 7, adicione uma pequena 

quantidade de sulfato de ferro II  (uma pontinha da colher), agite vigorosamente  e 

compare  a  cor  com  a  escala   correspondente  ou  adicione  uma  tira   do  papel 

indicador universal ou de tornassol  azul. 

ATIVIDADE

Explicar, usando reações químicas:

a) como o carbonato de cálcio diminui a acidez do solo

b) como o sulfato de ferro II diminui a alcalinidade do solo.

Prática 3 :  Corrosão de Metais por Produtos de Limpeza

MATERIAL

• Cobre (fio elétrico – aproximadamente 8 cm de comprimento);

• Ferro (arruelas com 1 cm de diâmetro);

• Alumínio (anéis de latas de bebidas);

• Algodão;

• Água;

•  Caixas  plásticas  (diâmetro  de  11,5  cm  e  altura  de  2,5  cm)  com  oito 

compartimentos isolados e com tampa; ou outro dispositivo equivalente.

• Palha de aço;

• Solução aquosa de HCl 5% v/v (pode ser substituída por de ácido muriático);

• Meios corrosivos (apresentados na Tabela 1);
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• Papel indicador universal de pH;

• Balança analítica (precisão 0,01 mg).

PROCEDIMENTO

Os metais devem ser limpos com palha de aço e lavados com a solução ácida 

e água. 

Em cada compartimento das caixas colocar um pedaço de algodão embebido 

em um dos meios e sobre este colocar o metal. 

Na Figura 1 observam-se as caixas para o cobre.
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Manter o sistema foi mantido a temperatura ambiente e após uma semana verificar 

o que aconteceu.

Para melhor visualização do processo, estender o experimento por quatro semanas, com 

inspeções periódicas.

Observação: Neste experimento também pode-se verificar a influência do pH (ver 

tabela 2)  na corrosão dos materiais.

QUESTÃO PROPOSTA

Analisar a importância de se evitar a ingestão e o contato com a pele e olhos 

no uso de determinados  produtos de limpeza.

Prática 4 : COMO SE SEPARAM OS RESÍDUOS DA ÁGUA NAS ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO:
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• 2 béqueres de  500 mL

• 2 espátulas

COMPONENTES:

• água 

• terra

• hidróxido de sódio

• sulfato de alumínio

• sulfato ferroso

PROCEDIMENTO:

• Colocar no béquer um pouco de água com terra dissolvida.

• Adicionar sulfato de alumínio e hidróxido de sódio.

• Repetir  o procedimento utilizando sulfato ferroso.

QUESTÕES:

1. O que você observou?

2. Equacione as duas reações mencionadas.

3. O processo utilizado é suficiente para tornar a água potável? Por quê?

Prática 5: Chuva Ácida

OBJETIVOS

Conscientizar o aluno de sua participação na emissão de gases poluentes 

que aumentam a acidez da atmosfera e conseqüentemente da chuva. Demonstrar a 

contribuição do SO2 para o aumento da acidez na chuva e discutir sobre a formação 

da  chuva  ácida,  os  malefícios  da  emissão  de  SO2,  o  transporte  desse  gás,  os 

prejuízos que a chuva ácida causa, e como cada um pode contribuir para minimizar 

a acidez da chuva.
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MATERIAS 

 1 vidro com tampa (como os de maionese ou café solúvel) 

 enxofre em pó (1 colher de chá cheia) 

 4 fitas de papel tornassol azul ( ~ 3 cm cada uma) 

 2 pétalas de flor colorida 

 1 colher de plástico 

 2 pedaços de fios de cobre ( ~ 15 cm cada um) 

 1 caixa de fósforos 

 1 caneta 

PROCEDIMENTO

1. Colocar uma fita de papel tornassol e uma pétala de flor na parte de dentro da 

tampa do vidro. Utilizando a colher de plástico, polvilhar um pouco do enxofre 

em pó sobre a fita e sobre a pétala (não utilize todo o enxofre,  apenas o 

suficiente para manchar parte do papel tornassol e da pétala de flor). Anotar 

suas observações na tabela de resultados. 

2. Colocar cerca de 5 cm de água da torneira no vidro, e com o auxílio da colher 

(limpa), retirar um pouco de água e coloque sobre o enxofre que está sobre a 

pétala e o papel tornassol. Observar o que acontece com a água em contato 

com o enxofre, e se houve alteração na cor do papel tornassol e na pétala. 

Anotar suas observações. Jogar no lixo o material sólido da tampa e lavaar a 

tampa. 

3. Pegar uma nova fita de papel tornassol e o umedeça com água. Anotar suas 

observações. 

4. Montar o seguinte esquema.  Colocar em uma das extremidades do fio de 

cobre  uma  nova  pétala  e  um  pouco  separado  coloque  um  novo  papel 

tornassol  azul.  Na  outra  extremidade  do  fio,  faça  um  pequeno  gancho  e 

pendure por dentro do vidro que já tem um pouco de água. Tomar cuidado 

para  que  a  pétala  ou  fita  não  entrem  em  contato  com  a  água.  Veja  a 

ilustração. 
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5. Pegar o outro fio de cobre e enrole parte deste na ponta da caneta, formando 

um pequeno cone de cerca de 1 cm. Faça um pequeno gancho na outra ponta 

do fio, retirar a caneta e encher o cone com enxofre em pó, com cuidado (use a 

colher). Pendurar o fio de cobre por dentro do vidro (sem atingir a água). 

6. Posicionar um fósforo aceso abaixo do cone para iniciar a queimar o enxofre e 

rapidamente  retire  o  fósforo  e  tampe  o  vidro.  Observar  se  o  enxofre  está 

realmente queimando. Aguardar 5 minutos e anote na tabela de resultados se 

houve mudança na coloração do papel e da pétala. 

7. Retirar os fios de cobre de dentro do vidro rapidamente. Feche o vidro e agite a 

solução cuidadosamente. 

8. Umedecer  nova fita de papel tornassol na água e anote suas observações. 

PS. O papel tornassol azul é de cor azul em meio neutro e básico e se torna 

rosa em meio ácido.

NO FINAL DO EXPERIMENTO:

 NÃO  JOGUE  A  ÁGUA  ACIDIFICADA  NA  PIA.  Armazene  esta  solução 

contendo  o  ácido  sulfuroso  em  um  recipiente  grande  para  posterior 

neutralização. 

 Jogue as pétalas e papel de tornassol no lixo. Os resíduos de enxofre podem 

ser jogados na pia, pois este elemento é bastante inerte. Lave todo material e 

retorne-os para sua bancada. Limpe e organize sua bancada.  
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Tabela de resultados:

 Observações 
Pétala + enxofre em pó  

Papel tornassol + enxofre em pó  

Pétala + enxofre em pó + água  

Papel tornassol + enxofre + água  

Papel tornassol + água  

Dióxido de enxofre + pétala  

Dióxido de enxofre + papel de tornassol  

Dióxido de enxofre + água  

ANEXO - I

SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE NO LABORATÓRIO

A  utilização de  laboratórios  escolares  e  manuseio  de  materiais  exige 

cuidados especiais por diversos motivos  entre os quais, salientamos: inadequação 

do ambiente, lugar inadequado para guardar reagentes e vidrarias, destinação dos 

resíduos, grande número de alunos em sala, inexperiência e agitação típicas dos 

adolescentes.

As causas de acidentes em laboratórios podem estar relacionadas com: não 

conhecimento de normas de segurança,  falta de clareza ou aplicação inadequada 

dessas normas, condutas impróprias, ou ainda devido ao desrespeito consciente e 

intencional de procedimentos de segurança.

Para  que  o  laboratório  possa  ser  utilizado  com  responsabilidade  e 

segurança, cabe ao professor e aos assistentes alguns procedimentos simples, dos 

quais  destacamos:

• Dotar  o  laboratório  de  infra-estrutura  básica  necessária  para  aulas  e 

armazenamento de reagentes e vidraria;
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• Exigir  que  as  normas  de  segurança  sejam  cumpridas  pelos  usuários  do 

laboratório; 

• Planejar  a  compra  de  produtos  químicos  para  o  período  letivo,  evitando 

excesso e prevendo estocagem segura;

• Elaborar  e  executar,  em  conjunto  com  os  professores,  um  plano  de 

disposição final dos resíduos provenientes de experiências laboratoriais;

• Planejar  atividades  experimentais,  priorizando  experimentos  simples  e 

seguros;

• Manter-se atento à conduta de seus alunos;

• Debater previamente com os alunos normas de segurança a serem adotadas 

nas atividades práticas;

• Usar equipamentos e matérias adequados às práticas de laboratório, evitando 

improvisações.

Falhas  ou  negligências  podem levar  a  conseqüências  desagradáveis,  no 

laboratório mais do que em qualquer outro lugar deve-se primar pela organização, 

eficiência e uso de metodologia adequada.

A REDAÇÃO CIENTÍFICA: RELATÓRIO

Um texto científico deve conter no mínimo as seguintes partes:  INTRODUÇÃO, 

desenvolvimento e  CONCLUSÃO. O relato por escrito, de forma ordenada e minuciosa 

daquilo  que  se  observou  no  laboratório  durante  o  experimento  é  denominado 

RELATÓRIO. Aconselhamos compô-lo de forma a conter os seguintes tópicos:

• TÍTULO: uma frase sucinta, indicando a idéia principal do experimento.

• RESUMO:  um texto de cinco linhas, no máximo, resumindo o experimento 

efetuado, os resultados obtidos e as conclusões a que se chegou.

• INTRODUÇÃO:  um  texto,  apresentando  a  relevância  do  experimento,  um 

resumo da teoria em que ele se baseia e os objetivos a que se pretende chegar. 

• PARTE EXPERIMENTAL: um texto, descrevendo a metodologia empregada 

para  a realização do experimento.  Geralmente é  subdividido em duas partes: 

Materiais e Reagentes: um texto, apresentando a lista de materiais e reagentes 

utilizados  no  experimento,  especificando  o  fabricante  e  o  modelo  de  cada 
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equipamento,  assim  como  a  procedência  e  o  grau  de  pureza  dos  reagentes 

utilizados; Procedimento: um texto, descrevendo de forma detalhada e ordenada 

as etapas necessárias à realização do experimento.

• RESULTADOS E DISCUSSÃO: um texto, apresentando resultados na forma 

de  dados  coletados  em  laboratório  e  outros  resultados,  que  possam  ser 

calculados a partir dos dados. Todos os resultados devem ser apresentados na 

forma de tabelas, gráficos, esquemas, diagramas, imagens fotográficas ou outras 

figuras. A seguir, apresenta-se uma discussão concisa e objetiva dos resultados, 

a partir das teorias e conhecimentos científicos prévios sobre o assunto, de modo 

a se chegar a conclusões. 

• CONCLUSÃO:  um  texto,  apresentando  uma  síntese  sobre  as  conclusões 

alcançadas. Enumeram-se os resultados mais significativos do trabalho. Não se 

deve apresentar nenhuma conclusão que não seja fruto da discussão.

• REFERÊNCIAS: Livros, artigos científicos e documentos citados no relatório 

devem  ser  indicados  a  cada  vez  que  forem  utilizados.  Recomenda-se a 

formatação das referências segundo norma da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).
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