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� Sugestão de uso de 

recursos disponíveis no Portal recursos disponíveis no Portal 

Dia a Dia Educação para o 

Ensino de Química.



• Pedagogia progressista Crítico-

Problematizadora.

Princípios Norteadores

• Toma como princípio a Dialogicidade.

• Parte da Realidade Local.

• Enfoque CTS.



� A sugestão tem como referência um estudo 

realizado por professores da Rede Pública Estadual.

� O exemplo a seguir, usa os dados coletados pelo 

Contexto

Prof. Geraldo Budel do CEEBJA CIC – Curitiba.

� O objetivo é resgatar e desenvolver o conceito 

histórico de substância química, considerando o 

entendimento que os alunos têm da palavra 

substância.



� Do estudo que o Prof. Geraldo Budel fez com seus 

alunos, que moram em uma região industrial e 

próximo ao Rio Iguaçu. Ele destacou a seguinte fala 

de um aluno, considerando-a como significativa e 

Ponto de Partida

de um aluno, considerando-a como significativa e 

que contém uma contradição.

� O ar fica pesado, causa ardência nos olhos, náuseas. 

O rio Iguaçu sofre com a poluição, tá todo poluído 

nessa região.



� No início da aula o professor apresenta as 

imagens a seguir e pergunta se os alunos 

reconhecem e pede para que eles falem o que elas 

Atividade

representam.



Codificação

http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/module
s/mylinks/singlelink.php?cid=16&lid=1696

http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/module
s/mylinks/singlelink.php?cid=16&lid=1701



Codificação

• Outro exemplo de codificação foi feita
pelos alunos da Prof. Sandra Mara Ribeiro
Negreiros do CE Prof. Algacyr Munhoz
Mäeder.Mäeder.
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Atividade
Problematização Inicial (PI)

O ar fica pesado, causa ardência nos olhos, náuseas. O rio 
Iguaçu sofre com a poluição, tá todo poluído nessa região.

• Todos os dias o ar tem odor forte? Qualquer horário?
• Em sua opinião que tipo de substância polui o ar?
• Quando você fica próximo ao rio tem náuseas e ardência nos 

olhos?olhos?
• A poluição do rio e da fábrica é diferente? Em que?
• A poluição do rio e da fábrica traz à saúde? De que tipo?
• O que você acha que causa a poluição? Do que ela é 

formada?

� Organizar síntese das respostas.



Atividade
Organização do Conhecimento (OC)

• Solicitar aos alunos que escrevam e depois leiam qual o 
significado que eles dão para a palavra substância.

• Sistematizar as respostas. (Pode agrupar as respostas por 
categorias (os diferentes tipos de conceituação de substância: 
um composto, uma mistura, uma entidade, etc.)

ATIVIDADE PRÁTICA
• Apresentar aos alunos uma série de copos de transparentes • Apresentar aos alunos uma série de copos de transparentes 

contendo substâncias puras e misturas (homogêneas e 
heterogêneas).

• Questionar se há diferença entre eles e quais seriam.
• Registrar e sistematizar respostas.
• Comparar as respostas diferentes sobre o mesmo copo. 

Promover debate em relação às respostas registrando o que 
os alunos concluem.



Atividade

Organização do Conhecimento (OC)

• Comparar as respostas diferentes sobre o mesmo 
copo. Promover debate em relação às respostas 
registrando o que os alunos concluem.

• Comparar as respostas com os significados dados 
para a palavra substância.para a palavra substância.

• Daqueles copos que eles identificaram como 
mistura, perguntar se há alguma maneira e qual 
seria de separar os componentes das misturas.

• Questionar se o ar, que sabemos de sua existência 
(Propor uma atividade prática ou simulador de 
Ciências), é uma substância comparando às ideias 
iniciais apresentadas pelos alunos.



• Assistir ao Vídeo: História dos Elementos

http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/modules/debaser/singlefil

e.php?id=18294

• Discutir com os alunos como se organizou a ideia de 

substância, observando que primeiro o ar era uma substância 

Atividade

substância, observando que primeiro o ar era uma substância 

única vai sendo modificada com o trabalho de diferentes 

pesquisadores até chegar em Lavoisier denotando a disputa 

com Priestley).

• Os vídeos da série Química: Uma história Volátil - Episódio 

1: A Descoberta dos Elementos, fazem discussão semelhante  

usando outra linguagem.



Atividade
Organização do Conhecimento (OC) - continuação

• Comparar as respostas apresentadas pelos alunos aos significados 
que a palavra substância teve ao longo da história da química.

• Retomar o experimento requestionando se o que os alunos 
identificaram como substâncias e como misturas ainda mantém a 
ideia.

• Questionar se o ar que eles respiram e tem odores é substância ou 
mistura.

• Propor uma pesquisa no Portal Dia a Dia Educação e nos livros 
didáticos que os alunos usam, para encontrar materiais que falem 
sobre diferentes tipos de poluição do ar.

• Questionar, após a análise desses materiais, se o odor que eles 
sentem no ar é poluição causada pelo rio ou pela fábrica. Qual seria 
o causador do cheiro e que consequências à saúde traria.

• Pesquisar textos que falem dos gases derivados do esgoto e rios 
poluídos e dos componentes dos efluentes das indústrias de papel.



Atividade

Aplicação do Conhecimento (AC)
• Discutir sobre tratamento do esgoto e como filtrar o ar para retirar 

os poluentes emitidos pela fábrica de papel. (Material 

Interdisciplinar no Portal – em elaboração).

• Questionar e Debater: Então, se é possível retirar os gases • Questionar e Debater: Então, se é possível retirar os gases 

poluentes do ar, por que não se faz isso? Por que o poder público 

não exige isso das indústrias? Há legislação sobre isso 

(pesquisar) ela é aplicada? Onde os donos/executivos das 

indústrias moram o ar é contaminado pelos gases das indústrias? 

Em que lugares da cidade o ar é mais puro? Quem mora lá?



� Livros

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A; PERNAMBUCO, M. M. Ensino 
de Ciências: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002.

BELL, Madison Smartt. Lavoisier no ano um: nascimento de 
uma nova ciência numa era de revolução. São Paulo: Companhia 

Sugestões de Leitura

uma nova ciência numa era de revolução. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2007.

� Artigo

ALTARUGIO, M. H.; DINIZ, M. L.; LOCATELLI, S. W. O Debate 
como Estratégia em Aulas de Química. Qnesc, fev. 2010.
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/modules/myd
ownloads_01/singlefile.php?cid=47&lid=5020
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