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EMENTA 
 

Ementa: A importância da experimentação no ensino da Química. Desenvolvimento de 
competências necessárias para o planejamento e preparação de atividades laboratoriais. 
Concepção e elaboração de projetos didáticos de natureza experimental. Desenvolvimento de 
experimentos de Química geral aplicáveis ao ensino fundamental e médio.   
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COMPETÊNCIAS/HABILIDADES 
Habilidades 
Leitura, interpretação e escrita de textos científicos; capacidade de selecionar e aplicar 
experimentos cuja realização permita alcançar os objetivos pleiteados, bem como avaliar seu  
uso. 
 
Competências 
Pensamento crítico; espírito cooperativo; capacidade de trabalhar em grupo; capacidade de 
avaliar criticamente, de forma argumentada e justa; usar adequadamente a linguagem química. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ATIVIDADES/METODOLOGIAS Nº DE HORAS 
1ª aula: Apresentação do curso; entrega e 

discussão do calendário proposto; avaliação 

diagnóstica para adquirir algum conhecimento 

sobre a visão do licenciando quanto a sua 

formação como futuro professor de Química, 

sobre experimentação e ensino de química. 

Entrega do texto sobre PCN para leitura e análise, 

juntamente com o questionário de avaliação do 

texto. 

 

 

2ª aula: Discussão do texto PCN (Parâmetros 

Curriculares Nacionais). Entrega do artigo 

“Diminuição do amido em bananas maduras: um 

experimento simples para discutir ligações 

químicas e forças intermoleculares” para leitura. 

Realização do Experimento 1: reconhecimento de 

materiais. Entrega dos artigos 1 e 2.  

.  

3ª aula: Discussão do artigo 1”O papel da 

experimentação no ensino de ciências” e do 

artigo 2”O papel pedagógico da experimentação 

no ensino de Química”.  Entrega dos textos 3 e 4 

para leitura e análise. Realização do Experimento 

2: diminuição do amido em bananas maduras. 

Realização do  experimento  complementar sobre 

forças de atração intermoleculares.  

 

 

Entrega e discussão do calendário; 

Aplicação de um questionário; 

Distribuição do texto e do questionário  

avaliativo sobre PCN; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussão oral acerca do texto sobre PCN; 

Distribuição do artigo para leitura; 

Realização do experimento; 

Discussão do conhecimento adquirido através 

do experimento. 

 
 
 
 
 
Discussão oral dos textos 1 e 2. 

Realização do experimento sobre redução do 

amido em bananas maduras; 

Realização do experimento complementar 

sobre atrações moleculares. 

Discussão sobre o conteúdo aprendido com a 

realização dos experimentos 
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4ª aula: Apresentação e discussão dos 

artigos “Experimentação 

problematizadora: fundamentos teóricos 

e práticos para aplicação em salas de 

aula de ciências e “Experimentação no 

ensino de química: caminhos e 

descaminhos rumo a aprendizagem 

significativa”. Entrega dos textos 5 e 6 

para leitura e análise. Distribuição do 

questionário sobre livro didático.  

Proposta do trabalho sobre avaliação do 

livro didático e sorteio da ordem de 

apresentação. 

Apresentação pelos alunos do 

experimento sobre misturando e 

separando proposto na aula anterior.  

Discussão oral dos textos 3 e 4. 
Explanação oral da proposta do trabalho 

sobre livro didático e dos critérios para 

realização do trabalho:  O aluno deverá 

escolher um livro didático e baseado nele 

apresentar uma análise do livro de acordo 

com os tópicos que aparecem no questionário 

disponibilizados para tal fim. Cada aluno terá 

quinze minutos para fazer sua apresentação, 

na data prevista no calendário. Sorteio da 

ordem das apresentações orais do trabalho 

sobre livro didático. 

Apresentação para nota (2,0) do experimento, 

em dupla, pelos alunos, com tema a livre 

escolha. 

04 

Apresentação oral da análise do livro 

didático. 

Apresentação oral individual da análise do 

livro didático escolhido pelo aluno seguindo 

a ordem do sorteio, (valor: 4,0 pontos; tempo 

de 15 minutos). 

04 

6ª aula: Apresentação e discussão dos 

artigos “Experimentando Química com 

segurança” e “Importância, sentido e 

contribuições de pesquisa para o ensino 

de Química”.  

Realização do Experimento 3: Extração 

de pigmentos presentes em flores e 

frutos do nosso ambiente natural.  

 

Discussão oral dos textos 5 e 6. 

Realização do experimento sobre extração de 

pigmentos. 

Discussão sobre o conteúdo aprendido com a 

realização do experimento. 

 

04 
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7ª aula: Apresentação do experimento 

retirado do livro didático (valendo 4,0 

pontos para a 1ª unidade). 

 

Apresentação individual do experimento 

retirado do livro didático (valendo 4,0 pontos 

para a 1ª unidade), utilizando materiais do 

cotidiano, de acordo com a ordem do sorteio. 

04 

 

 

 

8ª aula: Apresentação do experimento 

retirado do livro didático (valendo 4,0 

pontos para a 1ª unidade). 

 

Apresentação individual do experimento 

retirado do livro didático (valendo 4,0 pontos 

para a 1ª unidade), utilizando materiais do 

cotidiano, de acordo com a ordem do sorteio. 

 

04 

9ª aula: Experimento 4: Uso de aditivos 

para alimentos e produção do plástico 

ecológico. 

Proposta do trabalho sobre o 

supermercado.  

Realização do experimento sobre uso de 

aditivos e produção do plástico ecológico.  

Discussão sobre o conteúdo aprendido com a 

realização do experimento. 

Explanação oral da proposta de trabalho 

experimental para nota da segunda unidade: a 

partir do cenário imaginado de uma visita ao 

supermercado, onde o professor deve montar 

um experimento a partir do material 

disponibilizado nas prateleiras, para 

aplicação em sala de aula do ensino médio. 

Este experimento deverá ser apresentado na 

forma de um vídeo feito pelo estudante, que 

deve aparecer no vídeo. 

04 

10ª aula: Apresentação do vídeo dos 

experimentos propostos pelos 

licenciandos.  

Entrega do texto sobre os momentos 

pedagógicos para o experimento do 

vídeo. 

Proposta do trabalho sobre o artigo. 

Apresentação do vídeo. 

Entrega do texto momentos pedagógicos. 

Avaliação pela turma e pelo professor da 

apresentação. 

Explanação oral e orientação sobre a 

pesquisa de um artigo científico na internet 

(artigo de referência),  para entregar na 

semana seguinte uma cópia impressa. 

04 
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11ª aula: Continuação da apresentação 

individual dos experimentos em vídeo.  

Entrega do texto sobre os momentos 

pedagógicos para o experimento do 

vídeo. 

Sorteio da apresentação dos 

experimentos baseados no  artigo 

referência.  

Orientação sobre a elaboração do 

trabalho experimental. 

Apresentação do vídeo. 

Entrega do texto momentos pedagógicos. 

Avaliação pela turma e pelo professor da 

apresentação. 

Realização do sorteio das datas e da ordem 

de apresentação. 

Explanação oral e orientação sobre a 

elaboração do artigo e do experimento a ser 

apresentado a partir do artigo referência. 

04 

12ª aula: Apresentação individual dos 

experimentos relacionados com o artigo 

de referência. 

 

Apresentação do experimento proposto a 

partir do artigo referência. 

Avaliação pela turma e pelo professor da 

apresentação. 

04 

13ª aula: Apresentação individual dos 

experimentos relacionados com o artigo 

de referência. 

Apresentação do experimento proposto a 

partir do artigo referência. 

Avaliação pela turma e pelo professor da 

apresentação. 

04 

14ª aula: Apresentação individual dos 

experimentos relacionados com o artigo 

de referência. 

Entrega do documento sobre os 

momentos pedagógicos utilizados para a 

aula do vídeo. 

Apresentação do experimento proposto a 

partir do artigo referência. 

Avaliação pela turma e pelo professor da 

apresentação. 

Entrega dos artigos escritos pelo 

licenciandos. 

04 

15ª aula: Avaliação do curso, entrega 

dos artigos corrigidos.  

Discussão com o grupo do trabalho realizado 

pela disciplina.  

Entrega e discussão do material corrigido. 

04 
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INTERFACES (explicitação das inter-relações entre as disciplinas, que podem ser previstas 
longitudinalmente no currículo) 

 

 
 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
A avaliação é feita através da apresentação pelos estudantes de experimentos específicos, 
solicitados aos estudantes seguindo critérios pré-establecidos, em todas as unidades (três 
experimentos); da avaliação de um livro didático (escolhido livremente pelo graduando) a partir de 
uma serie de pontos exigidos para constar nesta avaliação; da explanação oral sobre o uso dos 
momentos pedagógicos no experimento do vídeo; da elaboração de um artigo científico.   

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 
Data Show e computador. 
Equipamentos laboratoriais tais como: béqueres (50, 100, 250, 500 mL), tubos de ensaio, galerias, 
pipetas Pasteur (1 mL), pipetas de vidro (5 mL), espátulas, pinças, vidros-relógio, peras, placas de 
Petri, provetas (10, 25, 50,100 e 500  mL), frascos amostra, Erlenmeyer (500mL), funis de vidro com 
diâmetro grande, bastões de vidro, entre outros. 
Reagentes, tais como: sonrisal, naftalina, solução diluída de NaOH e HCl (aproximadamente 0,1 
mol/L), bicarbonato de sódio, detergente, leite integral, açúcar, amido de milho, vinagre, álcool, 
querosene, refrigerante de limão,  solução de iodo a 2%, iodo sólido, desengordurante, óleo de 
cozinha e de bebê, éter etílico, leite de magnésia, areia, carvão ativado, sal de cozinha, entre 
outros reagentes. 
Papel de filtro, papel toalha, papel A4. 
Fita indicadora de pH. 
Tecnologias de informação e comunicação (TICs): redes sociais – whatsApp e facebook; e-mail, 
portal Sagres UEFS. 
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BIBLIOGRAFIA DE ACORDO NBR 6023/2000 
 

Colocar apenas a bibliografia principal, até cinco títulos (no máximo) para a Bibliografia Básica e 
dois para Complementar. 

 
Bibliografia Básica:  
 
CARVALHO, A. M. P. Prática de Ensino. São Paulo-SP: Pioneira, 1998.   
CHASSOT, A. I. Alfabetização Científica: Questões e desafios para a educação. Ed. UNIJUI: Ijuí, 
2000. 432p.  FREIRE, P. Educação e mudança. 21 ed. São Paulo, Paz e Terra S.A. 1997.  
GALIAZZI, M. C. Educar pela Pesquisa: Ambiente de Formação de Professores de Ciências. 
Unijuí: Ijuí, 2003. 288p.   
GOULART, I. B. A educação na perspectiva construtivista. Petrópolis, Vozes, 1995.  
HENNING, G. I. Metodologia do ensino de ciências. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1998.  
LOPES, A.R.C. Conhecimento Escolar: ciência e cotidiano. Ed.UERJ : Rio de Janeiro,1999.   
LUFTI, M. O cotidiano em educação química. Ijuí. Editora Unijuí, 1988.  
MACHADO, A.H. Aula de Química: Discurso e Conhecimento. Ed. Unijuí: Ijuí, 1999.   
MORAES, R. & MANCUSO, R. (Orgs.) Educação em Ciências: Produção de Currículos e 
Formação de Professores. Unijuí: Ijuí, 2004. 304p.   
MORTIMER, E. F. Linguagem e formação de conceitos no ensino de ciências. Ed. UFMG:Belo 
Horizonte,2000.  
 MORTIMER, E. F. “A evolução dos livros didáticos de química destinados ao ensino secundário” 
Em Aberto ano 7, n.40:25-41, 1988.  
RAW, I. O laboratório no ensino de química. São Paulo, Instituto Brasileiro de Educação, Ciência 
e Cultura, 1998.  
 
Bibliografia Complementar:  
 
BELTRAN, N. O., CISCATO, C. A. M. Química. 2a. ed. revista. Cortez: São Paulo, 1991.   
CARRETERO. M. Constructivismo y educación. Aique, 2001.  
CARVALHO, A. M. P. de. Prática de Ensino. São Paulo, Pioneira, 1985.  
GIL-PEREZ, D.; CARVALHO, A.M.P.Formação dos professores de Ciências: Tendências e 
Inovações. (coleção Questões da nossa época, v.26). São Paulo: Cortez, 1993.   
SANTOS, W. L. P. dos; SCHNETZLER, R. P. Educação em Química: Compromisso com a 
cidadania. 2 ed. Ijuí: ed. Ijuí, 2000.   
VYGOTSKY L. S. A formação social da mente. 48 ed., Ed Martins Fontes: São Paulo, 1991.   
PERIÓDICOS  
Química Nova na Escola - Revista de Divulgação do Ensino de Química da Sociedade Brasileira 
de Química.  
Revista da ABRAPEC - Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências.   São 
Paulo (estado) Secretaria de Educação, CENP.  
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Organização e segurança no laboratório de  química no ensino médio. São Paulo, SE/CENP, 
1997. CRQ IV Região.  
Guia de laboratório para o ensino de química. Disponível em: 
http://www.crq4.org.br/downloads/selo_guia_lab.pdf  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HORÁRIO DO PROF. NO DEPARTAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS (2h semanais) 
 
 

Quinta- feira, das 16:00 às 18:00. 
 
 

 
 

 
 

 


