UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS – PPGEC

GILVAN PEREIRA DOS SANTOS

ANÁLISE DA APRENDIZAGEM NO PREPARO DE
SOLUÇÕES,
COM
APORTE
NA
TEORIA
DA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL COM
ESTUDANTES DO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO, UTILIZANDO
LABORATÓRIO VIRTUAL

Boa Vista – RR
2017

GILVAN PEREIRA DOS SANTOS

ANÁLISE DA APRENDIZAGEM NO PREPARO DE
SOLUÇÕES,
COM
APORTE
NA
TEORIA
DA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL COM
ESTUDANTES DO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO, UTILIZANDO
LABORATÓRIO VIRTUAL

Dissertação apresentada ao Mestrado
Profissional em Ensino de Ciências da
Universidade Estadual de Roraima UERR, como parte dos requisitos à
obtenção do título de Mestre em Ensino de
Ciências.
Orientadora: Profa. D.Sc. Régia Chacon
Pessoa

Boa Vista – RR
2017

FOLHA DE APROVAÇÃO

GILVAN PEREIRA DOS SANTOS

ANÁLISE DA APRENDIZAGEM NO PREPARO DE
SOLUÇÕES,
COM
APORTE
NA
TEORIA
DA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL COM
ESTUDANTES DO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO, UTILIZANDO
LABORATÓRIO VIRTUAL

Dissertação

apresentada

ao

Mestrado

Profissional em Ensino de Ciências da Universidade
Estadual de Roraima - UERR, como parte dos
requisitos à obtenção do título de Mestre em Ensino
de Ciências

Aprovado em: ________/________/__________

Banca Examinadora
________________________________________
Profª. D.Sc. Régia Chacon Pessoa
Universidade Estadual de Roraima - Orientadora
________________________________________
Profa. D.Sc. Josimara Cristina de Carvalho Oliveira
Universidade Estadual de Roraima - Membro Interno
_________________________________________
Prof. D.Sc. Habdel Nasser da Costa
Universidade Federal de Roraima - Membro Externo
Nota: _____________
Boa Vista - RR, _____/ _____ / ________

DEDICATÓRIA
Ao meu grande e maravilhoso Deus, que sempre me iluminou nas horas mais
difíceis, esteve e sempre estará ao meu lado nas conquistas.
Aos meus pais: Lindalva Pereira da Silva e Francisco Pereira dos Santos por
me orientarem nos caminhos da vida.
A Minha amada Esposa Ingrid Katiane Pereira dos Santos por sua paciência e
companheirismo.
Aos meus filhos: Ian Guilherme Pereira dos Santos, Irving Giyann Pereira dos
Santos, Ivys Giovanne Pereira dos Santos e Inaeé Giovanna Pereira Rubim dos
Santos pela compreensão e todo amor a mim dedicado.

AGRADECIMENTOS
A todos os professores e professoras do programa do mestrado, em especial a
professora Régia Chacon Pessoa.
Aos meus amigos de mestrado: Adriana Carla, Cristina, Ciro Conrado,
Francisco Falcão, Fabio, Francisca (Branca) e Fernanda Dantas, Juciléia, Marliete
Candido, Noelson e Rosana Cléia.
A todos que acredita em meu potencial e torcem pelas minhas vitórias.

Pensamentos

são

coisas...

assim

como pensas, assim andas, assim caminhas.
Tu

estás

pensamentos

te

hoje

onde

trouxeram,

os
tu

teus

estarás

amanhã, lá onde os teus pensamentos te
levarem.
Não podes escapar dos resultados dos
seus pensamentos, mas podes suportar e
aprender, podes aceitar e te regozijar.
Realizarás a visão de teu coração (não os
sonhos tolos), pois tu sempre gravitarás em
torno daquilo que secretamente mais amas.
Em tuas mãos será colocado o exato
resultado

dos

seus

pensamentos;

vais

receber aquilo que mereces, nem mais, nem
menos.
Seja qual for o teu ambiente atual,
cairás, permanecerás ou te erguerás, com o
teu pensamento, com a tua visão, com o teu
ideal.
E te tornarás, então, tão pequeno
quanto o desejo que te controla, ou te
tornarás, tão grande quanto a aspiração que
te domina!!!
James Allen

RESUMO

A presente Dissertação apresenta a aplicação de uma sequência didática a luz
da Teoria Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel, tendo como apoio na
retenção dos conceitos Laboratório Virtual de Química. As atividades foram realizadas
na Escola Senador Hélio da Costa em Boa Vista/RR em uma turma de 2º ano do
ensino médio. Esse trabalho propôs avaliar as contribuições da sequência no contexto
da TAS, utilizando as simulações em computador para o ensino e aprendizagem dos
conceitos químicos de soluções. Foram contempladas as fases: Diagnostica,
aplicação de novos conhecimentos e avaliação da aprendizagem. As fases foram
desenvolvidas em sala de aula com aplicação de questionários, apresentação de
slides, vídeo e no laboratório de informática da escola com acesso ao portal do
professor e manipulação dos comandos do laboratório virtual. A avaliação se deu
através de resoluções de exercícios e confecção de um mapa conceitual, bem como
observação do professor pesquisador. Após análise dos resultados das avaliações e
questionários, ficou evidente indícios de aprendizagem dos alunos. Portanto a
sequência didática com auxílio do laboratório virtual contribuiu para retenção dos
conceitos, consequentemente com indicações de aprendizagem significativa dos
discentes.
Palavras chaves: Ensino de Química, Tecnologia e pesquisa.

ABSTRACT
The present dissertation presents the application of a didactic sequence in light
of the Significant Learning Theory (TAS) of David Ausubel, having as support in the
retention of the concepts Virtual Laboratory of Chemistry. The activities were held at
the Senator Hélio da Costa School in Boa Vista / RR in a class of 2nd year of high
school. This work proposes to evaluate the contributions of the sequence in the context
of the TAS, using the computer simulations for the teaching and learning of the
chemical concepts of solutions. The following phases were considered: Diagnostics,
application of new knowledge and assessment of learning. The phases were
developed in the classroom with application of questionnaires, slide presentation,
video and in the computer lab of the school with access to the teacher's portal and
manipulation of virtual laboratory commands. The evaluation was done by means of
resolutions of exercises and creation of a conceptual map, as well as observation of
the professor researcher. After analyzing the results of the evaluations and
questionnaires, evidences of student learning were evident. Therefore the didactic
sequence with the help of the virtual laboratory contributed to retention of the concepts,
consequently with indications of significant learning of the students.
Keywords: Teaching Chemistry, Technology and Research.
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1 INTRODUÇÃO
É notória nas salas de aulas do ensino médio uma instrução que não contempla
uma aprendizagem satisfatória, isso é constatado quando chega a época de
vestibulares, onde a procura por aulas complementares em cursinhos preparatórios é
aumentada significativamente, alguns para relembrar os conceitos, outros para tentar
decorar os conteúdos às vésperas dos certames.
Em se tratando do ensino de química ainda é mais alarmante a falta de
conhecimento adquirido durante o período letivo, muitos atribuem esse déficit de
aprendizado aos conteúdos complicados associados a uma falta de interesse por
parte dos aprendizes.
Uma das saídas para sanar toda essa dificuldade em aprender conceitos da
ciência química, é a utilização de estratégias inovadoras como a utilização de recursos
tecnológicos. Necessitando um planejamento voltado para um ensino que ultrapassa
as metodologias ditas tradicionais – utilização apenas de quadro e pincel, passando a
contemplar as tecnologias presentes no cotidiano do aluno, com uso das ferramentas
tecnológicas disponíveis: computadores e internet.
Nesse contexto, o professor de química do ensino médio deverá atuar com
maior ênfase, nas escolas onde não existir local adequado para realização dos
experimentos, ou seja, sala própria para os alunos terem contato com reagentes,
vidrarias e reações, necessitará inserir alternativas na complementação das aulas,
uma delas será a utilização do laboratório de informática da escola, onde poderá
acessar laboratórios virtuais disponíveis na grande rede, aliado a essa ferramenta,
uma metodologia que proporcione uma aprendizagem significativa.
Uma maneira de ensinar que possa levar o discente a compreender com
significado os conteúdos, passa por quebra de paradigmas, esse projeto traz uma
proposta capaz de ampliar os conhecimentos dos aprendizes ao aplicar uma
sequência didática baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa de David
Ausubel, associada à utilização de um laboratório virtual de química, para uma melhor
retenção dos conceitos de soluções.
Diante desse contexto e devido à dificuldade de aprender química, surgiu a
necessidade de aplicar como ferramenta de auxílio na aprendizagem, laboratórios
virtuais dispostos na internet, onde os estudantes simularam experimentos
preparando soluções.
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Para tanto, se fez necessário conciliar sala de aula com o laboratório de
informática da escola, onde foram novamente abordados os conteúdos sobre
soluções, com utilização de laboratório virtual disposto no portal do professor, onde
foram realizadas aulas experimentais simulando atividades em laboratórios reais.
Para o ensino de química atingir a aprendizagem esperada, o aluno do ensino
médio deveria frequentar locais apropriados, laboratório didático, para poder
manipular reagentes e vidrarias na busca de uma melhor compreensão do assunto,
ou seja, através de uma percepção macroscópica (não que a microscópica não seja
importante). Sabe-se que a maioria das instituições de ensino não se dispõe desse
tipo de ambiente, então faz-se necessário utilizar ferramentas que estão ao alcance
da maioria, são as ferramentas tecnológicas, nesse caso, laboratório virtual de
química.
Acredita-se que nesses locais, os discentes com a mediação do professor
capacitado poderão realizar atividades e compreender melhor o mundo que o cerca.
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1.1 PROBLEMA
Em que medida uma sequência didática organizada e aplicada com o aporte da
Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, utilizando laboratório virtual
como ferramenta de retenção, influenciará no nível de aprendizagem de alunos do 2º
ano do ensino médio?

2 OBJETIVO GERAL
Avaliar as contribuições da aplicação de uma sequência didática, no contexto
da aprendizagem significativa mediante o uso de laboratório virtual de química, para
o ensino e aprendizagem dos conceitos de soluções no 2º ano do Ensino Médio da
Escola Estadual Hélio da Costa Campos em Boa Vista Roraima.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Diagnosticar através de um questionário, os conhecimentos prévios dos
discentes, participantes da pesquisa, em relação ao conteúdo que darão
suporte aos conceitos sobre soluções.

•

Verificar a contribuição da sequência didática em função da
aprendizagem durante as atividades, através de observações.

•

Constatar se a etapa da assimilação, retenção, ocorreu após a
manipulação do laboratório virtual através de testes escrito e oral.

•

Avaliar se houve aprendizagem dos alunos que participaram da
pesquisa, analisando as avaliações e comportamentos.
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3. PRESSUPOSTO TEÓRICO
A química está no dia a dia de cada aluno, as transformações da matéria
através de suas reações, fascinam quem possui o mínimo de conhecimento de seus
fenômenos.
Um dos locais que o aluno de ensino médio tem a possibilidade de começar a
entender essas transformações é em um laboratório didático de química, onde possa
observar as evidências de uma reação.
Mas, um ambiente como este não é realidade na maioria das instituições de
ensino. Não sendo um problema, pois um professor comprometido com a
aprendizagem de seus discentes recorre a alternativa capaz de sanar qualquer
dificuldade.
Uma das alternativas que pode suprir a carência de um laboratório didático
físico é um virtual. Este disponível na rede mundial de computadores (internet),
podendo ser acessado em ambientes escolares que dispõe de máquinas para este
fim, despertando no aluno o interesse podendo causar uma aprendizagem significativa
dos conteúdos ministrados.

3.1. TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Refere-se a associação de novos conhecimentos ministrados, quando
interagem com informações armazenadas na memória cognitiva de quem se pretende
ensinar. Não apenas fixação do conhecimento, mas quando necessário podem ser
resgatados e reproduzidos, e por fim se transformando em conhecimento prévio para
ancorar novos conceitos quando apresentados.
Em relação a esse tema pode-se citar as concepções trazidas por Ausubel, em
sua Teoria da Aprendizagem Significativa, que aponta para uma relação entre o
conhecimento prévio do aluno com as novas informações que serão recebidas.
A “aprendizagem significativa processa-se quando o material novo, ideias e
informações que apresentam uma estrutura lógica, interagem com conceitos
relevantes e inclusivos, claros e disponíveis na estrutura cognitiva” (MOREIRA;
MASINI, 2011, p. 14).
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Pelizzari, et al., (2002 p.38) ressalta que:
Para haver aprendizagem significativa são necessárias duas
condições. Em primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição
para aprender: se o indivíduo quiser memorizar o conteúdo
arbitrária e literalmente, então a aprendizagem será mecânica. Em
segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser
potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser lógico e
psicologicamente significativo: o significado lógico depende
somente da natureza do conteúdo, e o significado psicológico é
uma experiência que cada indivíduo tem. Cada aprendiz faz uma
filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si próprio.

Em se tratando de conhecimento prévio do aluno é imprescindível que este
exista, para que ocorra a aprendizagem significativa. É necessário saber quais são
os subsunçores que esse aluno já possui em sua estrutura cognitiva, pois são esses
que potencializam a aprendizagem dos novos conceitos e não há aprendizagem
significativa sem subsunçores. O subsunçor é, portanto, um conhecimento
estabelecido na estrutura cognitiva do sujeito que aprende e que permite, por
interação, dar significado a outros conhecimentos (MOREIRA, 2012).
Através da aprendizagem e a retenção significativa, Ausubel (2003) mostra
que esta condição necessita que o material de aprendizagem, ou melhor, o material
a ser apresentado ao aprendiz precisa estar relacionado de maneira não arbitrária,
ou melhor, terá que ser plausível e não seja aleatório. Também no momento da
apresentação não esteja de maneira não literal, deverá apresentar significado lógico.
Para uma melhor aprendizagem necessita que a estrutura cognitiva do
aprendiz possua ideias relevantes para servir de ancora para o conteúdo que será
apresentado. De acordo com o autor o material terá que apresentar potencial
significação, pois só assim existirá uma aprendizagem que faça sentido.
A sequência a ser repassada para o aprendiz terá que ser em forma de
proposição substantiva, não apresentar dificuldades, para que possa entender e
também se recordar. Ausubel afirma que a linguagem é uma grande ferramenta na
aprendizagem, pois sem ela a aprendizagem seria rudimentar, sendo comparada
com essa aprendizagem a dos animais. A aprendizagem conforme ele, não pode ser
comparado com uma aprendizagem passiva, necessitando de usar táticas de ensino
expositivo.
Conforme Ausubel (2003), a aprendizagem não deve tem um fim em si
mesmo, ou seja, não pode ser acabada assim que o novo material seja ancorado
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com significado, mas deve ser dinâmico alternado entre retenção e esquecimento.
Seres humanos tendem a trabalhar mais se estiverem motivados, por esse motivo
tem-se que apresentar conteúdos atrativos e que fazem sentido ao aprendiz, para
que possam relembrar como também expressar com suas próprias palavras.
Ausubel (2003) destaca dentro aprendizagem significativa que teoria da
assimilação, o significado das novas ideias tende, ao longo do tempo, a ser
assimilado pelos significados mais estáveis da estrutura cognitiva.
As vantagens da assimilação ocorrem à custa da perda de diferenciação do
conjunto de proposições detalhadas e de informações específicas que constituem o
conhecimento. O processo de assimilação está não somente na aquisição e retenção
de significados, mas também no fato de implicar um mecanismo de esquecimento
subjacente a esses significados.
Segundo Ausubel; Novak; Hanesian (1978), ao identificar o conhecimento
estabelecido na estrutura cognitiva do indivíduo, apresenta-se o novo conhecimento
potencialmente significativo, esse por sua vez interage com a ideia, podendo ser
dissociável inicialmente, mas após a retenção vem o estágio do esquecimento, ou
seja, as ideias novas e as já estabelecidas passam por um processo de assimilação
e finda em transformar-se numa única ideia estabelecida e modificada.
Exemplo: Ideia nova a interage com ideia estabelecida A, resultando em a’A’,
dissocia-se a’ + A’, em seguida reduz-se a A’ (Figura 01). Na primeira etapa ocorre
a assimilação, na segunda onde o produto da interação se dissocia ocorre a
retenção, em seguida a assimilação obliteradora (esquecimento das partes
separadas) passando a formar o que se chama de resíduo que é a ideia ancorada,
ou seja, transformada na estrutura cognitiva do indivíduo.
Figura 01: Esquema da assimilação

Fonte: MAIA, 2013
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3.2. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
Ao longo da história as TICs vêm cada vez mais se modernizando, as
invenções tecnológicas, trazem a sociedade conforto e acessibilidade para enfrentar
as dificuldades na busca de um mundo melhor.
Desde as primeiras experiências com eletricidade 700 a.C. por Tales de
Miletos na Grécia (CURY, 2011), passando pela descoberta da internet no século XX
até os dias atuais o mundo passa por grande evolução em se tratando de tecnologia.
Essa mesma autora destaca que a eletricidade só foi explorada como fonte
para movimentar máquinas a partir do século XVll, e em 1873 James Clerk Maxwell
“publicou um tratado sobre eletricidade e magnetismo que abriu espaço para muitos
equipamentos de comunicação e informação”.
Cury (2011) afirma que uma das mais significativas invenções da tecnologia
da informação no ocidente foi a prensa tipográfica desenvolvida por Johann
Guternberg (1400 -1468), bem como outra invenção que merece destaque foi criada
em 1830 por Samuel Finlay Breese Morse, que foi o “primeiro aparelho telegráfico
registrador de apenas um fio”, destaca também a criação do telefone por Alexandre
Granham Bell que foi patenteado em 1876, mas a comunicação de longa distância
só foi possível a partir de 1885.
O telefone chegou ao Brasil em 1877 trazido pelo Imperador Dom Pedro ll
esse aparelho foi cada vez mais se modernizando (HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DOS
TELEFONES CELULARES, ([200-?]).
Segundo Mattos (1990), em 1906 com o advento de um “sistema de raios
catódicos” surgiu “o sistema de televisão”, onde as primeiras transmissões foram
realizadas na Alemanha em 1935, 1938 Rússia e 1939 nos Estados Unidos. Já no
Brasil tem sua inauguração na cidade de São Paulo em 1950.
Meneguel ao citar Cabral (1996), destaca que as primeiras experiências que
deram o surgimento do rádio, é do século XlX, onde foi denominada ondas Heztiana
em homenagem ao descobridor do Hetz, Rudolph Hertz. Mas quem colocou em
prática essa teoria foi “Guglielmo Marconi, um cientista italiano que montou antenas
dirigidas tanto para um transmissor quanto para um receptor”.
Cury (2011) cita que após várias experiências a radiodifusão foi implantada na
Europa e Estados Unidos em 1920, essa tecnologia chegou ao Brasil em 1922,
quando aconteceram as primeiras transmissões para população.
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Já o primeiro computador eletromecânico foi desenvolvido em 1935/1938 por
Konrad Zuse (1910–1995) que continha elementos de uma máquina moderna
denominado Z1, e o Primeiro computador eletrônico, o ABC, foi criado por Jonh
Vincent Atanasoff e Clifford Berry em 1942, mas foi após a segunda guerra mundial
que as TICs ganharam destaques no que se refere aos meios de comunicação
(CURY, 2011). Sendo que no Brasil a computação começou a ser desenvolvida na
década de 50 no governo de Juscelino Kubitschek.
Foi após 1980 que deu iniciou a fase dos computadores interligados em rede,
essas redes permitem que as máquinas através de um “sistema chamado tecnologia
de nós”, onde os aparelhos podem se comunicarem entre si estando em localidades
diferentes (CURY, 2011). Essa estrutura global que permite a comunicação entre os
computadores possibilitando a troca de informações entre as pessoas é denominada
Internet.

A respeito da grande rede Pereira (2010 p.06 e 07) afirma:
A junção de estratégia militar, cooperação científica, inovação
tecnológica e contra cultural nas três últimas décadas do século XX,
desencadeou a criação e o desenvolvimento da Internet. No fim da
década de 90, o poder de comunicação da Internet, aliado ao
progresso em telecomunicações e computação, desencadeou uma
grande mudança tecnológica. Nesse novo sistema, a força da
computação é distribuída numa rede montada ao redor de servidores
da web que usam os mesmos protocolos da Internet.

Pereira (2010) afirma que atribuem a Segunda Guerra Mundial, bem como o
período posterior, “as principais descobertas tecnológicas no campo da eletrônica,
como o primeiro computador programável e o transistor, fonte da microeletrônica”, o
centro da revolução das TICs no século XX. Ao citar (CASTELLS, 1999) onde este
acredita que só aconteceu uma grande propagação das TICs nos anos 70,
aumentando assim “seu desenvolvimento sinérgico e convergiu para um novo
paradigma”.
As tecnologias da informação e da comunicação nos dias atuais ocupam um
patamar de destaque no cenário mundial, pois é através das TICs que o mundo pode
se conectar, mantendo as sociedades mais informadas e interligadas.
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3.2.1. Inserção das tecnologias da informação e comunicação na educação
Ao logo dos tempos a educação passa por transformação, os recursos
didáticos estão se modernizando, cada vez mais o ensino tradicional vai cedendo
espaço para uma nova forma de ensinar, ou seja, o pincel e quadro são
complementados com a utilização de equipamentos tecnológicos. As novas
tecnologias avançam em ritmo acelerado, e sua aplicação no sistema de ensino
contribui no aprendizado dos discentes. A esse respeito Pereira ([200-?], p. 05) traz:

A inserção dos recursos tecnológicos na sala de aula requer um
planejamento de como introduzir adequadamente as TICs para
facilitar o processo didático-pedagógico da escola, buscando
aprendizagens significativas e a melhoria dos indicadores de
desempenho do sistema educacional como um todo, onde as
tecnologias sejam empregadas de forma eficiente e eficaz.

As tecnologias da informação e comunicação (TICs) na educação por si só
não causam efeitos na aprendizagem, devem ser aplicadas e mediadas pelo
professor capacitado, capaz de criar um ambiente propício e dinâmico no repasse do
conhecimento.
Pereira ([200-?]), aponta que as “tecnologias estão, a cada dia, mais presentes
em todos os ambientes”. No âmbito escolar os docentes e os discentes já fazem uso
desses recursos tecnológicos como: “TV, o vídeo, o DVD, o rádio, os computadores
e a Internet” no processo de ensino, propiciando um aprendizado mais significativo.
Dessa forma Brito e Boeno (2012), mostra que o professor é responsável para
desenvolver

um

ambiente

desafiador

ao

aluno,

apresentando

maneiras

diversificadas no processo ensino-aprendizagem, oferecendo a promoção “ao
conhecimento científico” juntado ao logo da evolução humana, bem como o
aproveitamento desse conhecimento no correr de sua existência. E que a unidade
de ensino que é responsável pela formação do aluno, juntamente com o docente
devem pensar sobre a utilização de tecnologias na busca de um ensino que traga
resultados satisfatórios.
Sabiamente Pereira ([200-?], p. 05) argumenta que:
As tecnologias ampliam as possibilidades de o professor ensinar e
do aluno aprender. Verifica-se que quando utilizadas
adequadamente, auxiliam no processo educacional.
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O professor deve estar preparado para desenvolver as atividades com os
discentes com o auxílio das ferramentas tecnológicas de forma a agregar
conhecimentos significativos, utilizando esses recursos de maneira responsável e
não apenas um mero passatempo.

3.2.2. TICs no ensino de química
A química, ciência que estuda a matéria e suas transformações, é uma ciência
que está presente no dia a dia do ser humano. Na escola é uma disciplina que por
muitos é taxada de complicada seu aprendizado.
A esse respeito Paz et al, ([200-?], p. 02) aponta que:
Apesar dessas Orientações Curriculares Nacionais, o ensino de
Química transformou-se em preocupação premente nos últimos anos,
tendo em vista que hoje além das dificuldades apresentadas pelos
alunos em aprender Química, muitos não sabem o motivo pelo qual
estudam esta disciplina, visto que nem sempre esse conhecimento é
transmitido de maneira que o aluno possa entender a sua importância.

Uma das formas de desmitificar esse pensamento é trabalhar com estratégias
planejadas que visem agregar conhecimento à memória cognitiva. Frente a esse
desafio surgem as TICs, se aplicadas podem ajudar na formação e no entendimento
dos discentes em relação ao aprendizado dos conceitos químicos.
Através da utilização de ferramentas tecnológicas como é o caso do
computador conectado à internet, o aluno será capaz de observar fenômenos que
acontecem em escala subatômica. Bem como propiciar a manipulação de reagentes
e vidrarias de maneira virtual nas instituições de ensino que não dispõem de meios
físicos capazes de proporcionarem as evidências de uma reação química.
Em relação às TICS no ensino de química. Recate; Souza; Correia
(2013, p.
06) afirmam que:
O uso apropriado da tecnologia para o ensino de química tem que
propiciar ao aluno uma visão mais ampla do assunto estudado e que
possibilite uma melhor compreensão, não deixando de lado a
realidade do aluno. Assim, o conhecimento mediado pela tecnologia
pode ajudar o aluno a transformar as informações em seu próprio
senso comum.
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De acordo com Lima (2011), a inserção dos “recursos tecnológicos na prática
educativa da disciplina de química necessita uma ação estratégica, que seja voltada
para a realidade do aluno”. Essa metodologia visa envolver o discente na aquisição
de conhecimentos químicos, através de uma análise e da explicação dos “fenômenos
do mundo natural e virtual”, com isso o ensino passa de um simples repasse dos
conteúdos para cumprir sua função social.
O mesmo autor defende que o ensino de química com utilização da tecnologia
abrangerá um conjunto de conhecimentos mais elevados, com ensinamento
interativo e dinâmico capaz de inserir a interdisciplinaridade contextualizando a vida
social e cultural do aprendiz.
Diante desse contexto Santiago (2010, p.45) relata que:
Para que a disciplina química no ensino médio seja mais atrativa,
existem inúmeras possibilidades da realização de trabalhos com
alunos aproveitando o que as TICs proporcionam: sites, blogs, filmes,
construção de vídeos, musicas, softwares, jogos, simulações,
gráficos, experimentos virtuais, entre outros.

Diante de vastas possibilidades de utilização das TICs no ensino de química,
necessita de uma revolução nas metodologias através da inserção de recursos
modernos capazes de causar uma transformação na maneira de ensinar e que
possibilitem uma aprendizagem significativa da disciplina pelos discentes. Tornando
assim pessoas capacitadas em compreender o mundo que os cercam, bem como
sejam tomadores de decisão na sociedade em que vivem.

3.2.3 TICs no ensino de química sob o enfoque da Aprendizagem Significativa
A Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel aponta que, para um
conhecimento novo venha a ancorar na memória cognitiva do aprendiz é necessário
que já exista um conhecimento prévio trazido consigo.
Em relação as TICs o aluno possui vivencia na utilização de ferramentas
tecnológicas capaz subsidiar o ensino da química, ou seja, vem intrínseco
conhecimentos indispensáveis para fixação do conteúdo que será apresentado, visto
que tanto nas escolas quanto no meio familiar os discentes mantêm contato com
aparelhos eletrônicos adequado a atividade escolares.
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Ramos (2012) enfatiza os alunos necessitam de orientação na busca de novos
conhecimentos, processando as informações tanto na área científica quanto do seu
dia a dia atrelado ao conhecimento tecnológico que lhe é intrínseco, para assim
contribuir com a sociedade em que vivem e professores devem se atentar com as
tecnologias que acompanham os discentes no ambiente escolar.
As TICs atuarão em uma das etapas da Aprendizagem, especificamente
durante a assimilação obliteradora, onde ajudarão no esquecimento das partes
separadas transformando em uma ideia ancorada.
Exemplo: ao ministrar conceitos de solução saturada e insaturada, o discente
já trará conhecimentos prévios sobre: solução, solubilidade, coeficiente de
solubilidade, soluto e solvente, em seguida apresenta-se o novo conhecimento,
solução saturada e insaturada, as informações ainda poderão estar separadas, mas
ao realizarem atividades em laboratório virtual sobre preparo e soluções,
manipulando vidrarias e reagentes, as informações serão transformadas em um
conhecimento genérico. Portanto, um novo conhecimento prévio pronto a ser
apresentado a novos conceitos que poderá ser sobre concentração de solução.
Braathen (2012) afirma que para muitos discentes, quando um professor ao
explicar um determinado conteúdo, é como se estivesse se comunicando em outro
idioma. Cita como exemplo, quando um docente deseja ensinar questões que
envolve reagente limitante, encontrará dificuldade com o aprendizado do aluno
quando este não tem conhecimentos sobre encontrar a massa molar, balanceamento
de equações ou até mesmo o conceito de mol.
Este mesmo autor ao citar Ausubel; Novak; Hanesian (1978), destaca frases
que são bastante citadas em trabalhos de conclusão de curso que se baseia na teoria
da aprendizagem significativa: “se eu pudesse reduzir toda a psicologia educacional
a uma só frase, eu diria isto: O fator mais importante envolvendo a aprendizagem é
o que o estudante já sabe, verifique isto e ensine de acordo”.

3.3 LABORATÓRIO VIRTUAL
As novas tecnologias estão em uma frenética evolução, ocupando posições
cada vez mais elevadas na vida das pessoas. Nas instituições de ensino não é
diferente, é comum observar alunos funcionários fazendo uso das ferramentas
tecnológicas como celulares e computadores.
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Devido as tecnologias estarem no cotidiano de todos, deverão ser
empregadas de uma forma que agregue conhecimento, pois recursos como
computadores e internet são ferramentas capazes de ajudarem nas aulas
principalmente de química que carecem de uma atenção especial.
O ensino de química com utilização apenas do pincel e quadro deverá ser
complemento com recursos que possam auxiliar o professor no repasse dos
conteúdos. Como vivemos no auge da internet, esta ferramenta é uma das
alternativas para melhorar o ensino aprendizado, pois em locais que não dispõe de
ambientes físicos para uma determinada tarefa, o virtual poderá suprir essa carência.
Constantino et. al ([200-?] Apud Tarja (2001), aponta que os espaços virtuais
trazem uma grande quantidade de informações, pois através destes locais os
discentes são capazes de despertar suas criatividades, desenvolvem pesquisas,
trabalhos causando um aprendizado investigativo e promovendo uma aprendizagem
com mais qualidade.
O laboratório virtual de química simula um ambiente real, onde o estudante,
após conhecimentos prévios sobre o assunto ministrado em sala possa aplica-lo
nesse ambiente. Em se tratando do conteúdo soluções, a internet disponibiliza vários
espaços como simuladores, no portal do professor estão dispostos laboratórios
virtuais onde pode-se manipular comandos simples na realização das atividades
laboratoriais.
A ciência química é uma disciplina que é caracterizada como matéria
experimental, em seus conteúdos se destacam assuntos abstratos de difícil
assimilação principalmente por discentes. Essa dificuldade pode ser sanada com a
emprego de softwares exclusivos. Desta maneira, os softwares educacionais dão
novos sentidos aos métodos de ensino- que são anseios das propostas para uma
nova instrução (SANTOS, et al 2010). Dentro desses novos recursos tecnológicos
está inserido também o laboratório virtual de química, onde o aluno pode trabalhar
os conceitos já ministrados em sala de aula.
Conforme Rodrigues et al (2008) o aparecimento e desenvolvimento do
conhecimento em ambientes virtuais e educacionais, como os laboratórios virtuais,
tem acrescentado expressivamente para o reconhecimento de que é imprescindível
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um melhor entendimento das condições mais relevantes atribuídas a um aprendizado
com significado.
Devido ao grande avanço da tecnologia e o aumento da disponibilidade de
programas de modelagem e movimento onde é possível reproduzir ambientes para
os discentes poderem manipular com comandos os componentes virtuais realizando
inúmeras experiências que auxiliarão em seguida na apropriação dos conceitos
químicos (OLIVEIRA et al, 2012).
Segundo esse mesmo autor apud (FIOLHAIS, 1996), a simulação de
experiências reais sendo utilizadas, fornecem um local particularmente
abastado por uma visão pedagógica “que ajuda a substituir ideias comuns por ideias
científicas”.
Os conceitos sobre soluções, fazem parte do programa curricular do aluno,
especificamente no segundo ano do ensino médio. Esses conteúdos são ministrados
através de formulas e esquemas, mas na maioria das vezes apenas são utilizados
recursos convencionais como pincel e quadro, tornando uma aula monótona sem
despertar interesse nos discente.

3.4 SOLUÇÃO
Partindo do princípio que a solução é um sistema homogêneo que possui
apenas uma fase em toda sua extensão, que as novas concepções sobre o assunto
tomam forma. As forças eletrostáticas que são responsáveis pela interação entre as
moléculas do soluto (em menor proporção), bem como as partículas do solvente (em
maior quantidade) oferecem lugar às interações entre soluto e solvente na formação
das soluções (CARMO; MARCONDES, 2007).
As soluções estão presentes no dia a dia, e se manifestam de várias formas,
como é uma mistura formada por mais de uma substancia, podem ser classificadas
de acordo com seu estado físico: sólidas, liquidas e gasosa. Pode-se citar como
exemplos de sólidas as ligas metálicas, como é o caso do ouro comum, que é uma
fusão do ouro com o cobre. As liquidas são mais comuns em nosso meio, o vinagre
que é uma junção do ácido acético com água. Já a gasosa, temos como exemplo o
ar atmosférico composto por N2 e O2 predominantemente (FELTRE, 2004).
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Levando em consideração os argumentos dos autores acima, fica evidente,
que as soluções fazem parte do ser vivente, mas ao se ensinar química no ensino
médio no contexto das soluções os livros trazem uma abordagem microscópicas do
assunto, onde mostram interações entre íons (cátions e ânions), é como Carmo;
Marcondes (2007) apresentam: a parte positiva do solvente interagindo com a parte
negativa do soluto, da mesma forma os ânions do solvente interagindo com a parte
positiva do soluto.
Como as soluções líquidas (aquosa) é mais abundante em nosso meio devido
a água ser o solvente universal, pois dissolve a maioria dos solutos, surge então a
prioridade de se estudar com mais ênfase. Reis (2010) mostra a diferença de uma
solução feita por alguém sem conhecimento e por uma pessoa com o mínimo de
conhecimento, onde afirma que quando é preparado um suco (solução liquida),
adiciona-se o soluto (pó) em um recipiente e depois se acrescenta água (solvente).
Já em um laboratório de química ao preparar uma solução de água e sal “pesa-se o
sal transfere-se para um recipiente intermediário e acrescenta-se um pouco de
solvente ficando concentrada, em seguia transfere para um recipiente com
graduação final e acrescenta-se solvente até o limite” (Figura 02).
Figura 02. Passo a passo na preparação de uma solução.

Fonte: IRIVAN, 2013

Ao preparar uma solução o aluno terá que fazer alguns cálculos como forma
de encontrar o “ponto ideal”, ou seja, a concentração do soluto por litro da solução.
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A concentração pode ser expressa em gramas por litro (g/L) chamada de
concentração comum ou em quantidade de matéria expressa em mol por litro (mol/L).
Peruzzo; Canto (2003) comenta que a concentrações mais utilizadas é a
comum. Exemplificam da seguinte maneira: 50g/L, onde 50g é a quantidade do
soluto dissolvida por litro de solução. Apresentam uma formula para se chegar ao
resultado:
C = m/V
C

=

concentração

g/L

m

do

=

massa

soluto em g V =
volume da solução
em L

Em se tratando de concentração em quantidade de matéria (mol/L) de acordo
com (PERUZZO; CANTO, 2003), nada mais é do que a quantidade de soluto
expressa em mol em relação a um litro da solução, possuindo outras definições
como:

Molaridade ou concentração molar. Demonstram também uma formula:
M = n/V; n = m/MM
Ou
M = n/VxMM.
M = molaridade
em mol/L n = mol
V = volume da solução
em L MM = massa
molecular.

O estudante que for preparar uma solução, através destas formulas poderá
descobrir qualquer das unidades para realização da tarefa.
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3.5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Trata-se de um procedimento que visa encadear, ligar etapas de um processo
para facilitar a compreensão de um determinado conteúdo, melhorando seu
entendimento de forma mais significativa. Assemelha-se a um plano de aula, a
diferença é que a sequência didática é um processo mais extenso, tanto na
quantidade de estratégias como também necessita de uma maior quantidade de dias
(LEAL; RÔÇAS [200-?]).
A sequência deve seguir um cronograma, ou seja, etapas. Inicia com o
professor apresentando seu projeto, em seguida faz um apanhado dos
conhecimentos que a clientela dispões, após receber o feedback dos alunos, planeja
as atividades a serem desenvolvidas e como parte final dessa estratégia, faz uma
captação do que foi aprendido, diante desse retorno avalia se a sequência surtiu
efeito ou não, com os resultados obtidos, será capaz de planejar as próximas
abordagens.
Sobre as etapas da sequência, Viecheneski (2013) destaca que no primeiro
contado faz-se uma apresentação, onde o professor fragmenta a atividade que será
aplicada delimitando as ações das fases seguintes. Na segunda etapa, avalia o que
o aluno guarda na sua memória cognitiva, ou seja, seus conhecimentos prévios a
respeito do assunto a ser trabalhado, analisando “suas potencialidades e
dificuldades”.
No terceiro contato aplica-se o que foi planejado com o intuito de sanar
dificuldades e distorções sobre o conteúdo a ser ministrado, bem como fornecendo
conceitos novos que complementam e se agregam o que já está intrínseco na
memória da clientela. Como fase final do processo, faz-se uma avaliação do que
realmente foi significativamente retido.
Portanto, a sequência didática quando aplicado com eficiência traz grandes
resultados no que se refere ao aprendizado dos conceitos, bem como corrigir e
aumentar os conhecimentos do público onde serão desenvolvidas as atividades
como estratégia de resolver problemas ora diagnosticado.

3.6 MAPA CONCEITUAL
Várias técnicas para ensinar estão dispostas na literatura, metodologias
inovadoras surgem com a proposta de melhor repassar os conhecimentos. Dentre
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estas, pode-se citar o mapa conceitual como forma de auxiliar no ensino
aprendizagem, essa técnica tanto pode ser aplicada no desenvolvimento da aula,
também como forma de avaliar o que foi retido na memória do discente.
Peña et.al (2005), aponta para técnicas adequadas que possam desenvolver
um papel fundamental no processo de aprender a aprender e ensinar e pensar,
nesse contexto o mapa conceitual tem uma grande importância para fazer o aluno
desenvolver sua própria aprendizagem bem como ensiná-lo a refletir, sendo,
portanto, uma técnica cognitiva criada por Joseph D. Novak.
O mapa conceitual é organizado de maneira a dispor os conceitos de forma
hierárquica, respeitando uma ordem de conhecimento em níveis de abstração, ou
seja, dos mais abrangentes e inclusivos descritos na parte superior ou inicial aos
mais específicos ou menos inclusivos dispostos nos níveis mais abaixo, (PEÑA, et.al
2005). Esse mesmo autor destaca duas maneiras de se trabalhar com o mapa
conceitual, onde uma consiste em apresentar um conceito para que os alunos
confeccionem o mapa incluindo outros que julgarem relacionar-se com o primeiro, a
segunda maneira consiste em entregar uma relação de conceitos para os discentes
elaborar um mapa conceitual.
Esse recurso pode ser utilizado como forma de avaliação da aprendizagem,
conforme Peña, et.al (2005), ficará claro se o discente aprendeu e memorizou os
conceitos e suas relações, pois trata-se de uma forma que os ajuda a pensar e a ver,
bem como aprende fazer relações antes nunca visto.
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3.7 FORMAS DE APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA CONFORME TEORIA
DA APRENDIZAGEM DE (AUSUBEL,1978;2003)
Para aplicação de uma sequência didática pode-se fazer uso da diferenciação
progressiva, onde as ideias mais gerais e mais inclusivas da disciplina devem ser
apresentadas no início para, depois irem sendo progressivamente diferenciadas. Em
termos de detalhe e especificidade é mais fácil para o ser humano captar aspectos
diferenciados de um todo mais inclusivo previamente aprendido, do que chegar ao
todo a partir de suas partes diferenciadas, ou melhor, do geral para o específico.
Além da diferenciação progressiva, também se pode trabalhar a sequência
com a reconciliação integrativa, explorando relações entre ideias, apontar
similaridades e diferenças importantes, reconciliar discrepâncias reais ou aparentes.
O conteúdo deve não só proporcionar a diferenciação progressiva, mas também:
explorar, explicitamente, relações entre proposições e conceitos, chamar atenção
para diferenças e similaridades importantes e reconciliar inconsistências reais ou
aparentes.
Pode-se também utilizar um organizador avançado, sendo este um
mecanismo que auxilia o aprendiz a ancorar os conhecimentos que precisa ser
adquirido com os já existentes em sua estrutura cognitiva, pois as vezes o aprendiz
necessita de uma preparação antes de apresentar o que se pretenda que ele
assimile, caso contrário pode acontecer uma rejeição do material potencialmente
significativo.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a aplicação de uma sequência didática, onde foram repassados
conceitos sobre preparo de solução visando identificar a assimilação e retenção
desses conceitos tendo como referencial a Aprendizagem Significativa de Ausubel,
descrevesse nesse capitulo os passos que foram adotados no decorrer da pesquisa.
Iniciou-se com abordagem qualitativa por entender que se trata de uma
pesquisa que requer interpretação dos fenômenos, como fase seguinte será descrito
o procedimento técnico, onde foi adotada a pesquisa ação, pois trata-se de atividade
que ocorre uma interação entre os participantes.
Como fase seguinte, em relação a coleta de dados, optou-se pela observação
participante, questionário misto e entrevista semiestruturada, pois as ações e
participações dos pesquisados foram registrados de forma sistemática para uma
melhor análise dos resultados. Em se tratando da população e amostra é descrito
local, quantidade de pesquisados e os instrumentos utilizados durante as atividades,
e como parte final desse capitulo descreve-se a sequência didática, bem como os
suportes que a alicerça.
Entende-se que os procedimentos metodológicos sejam uma das fases da
pesquisa que requer assim como as demais, total importância e ênfase para o
sucesso da pesquisa.

4.1 APRESENTAÇÃO À ESCOLA
A Escola Estadual Senador Hélio da Costa Campos, reconhecida através da
Resolução CEE/RR n° 06/08, foi inaugurada em 12/09/91, pelo governador Ottomar
de Souza Pinto, o nome é uma homenagem ao ex-governador do Território Federal
de Roraima, Senhor Hélio da Costa Campos. Sua criação foi sob o decreto nº 114/91.
Possui como gestora atualmente a senhora Aslheyde da Silva Nunes Uchôa. (Figura
06).
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Figura 06.Escola Estadual Senador Helio da Costa Campos

Fonte: Autor

Está localizada na Rua Francisco Anacleto da Silva, Nº 567 - Bairro Dr. Sílvio
Leite, Boa Vista/RR. CEP: 69.314 – 298. Telefone: (095) 3627 – 5485/5436. A
instituição conta com 22 turmas da 1ª a 3ª série do ensino médio (matutino e
vespertino), com um total de 581 alunos, 56 professores e 21 funcionários de apoio.
A escola possui onze salas de aula, um Laboratório de Ciências, um
Laboratório de Informática, uma secretaria, uma sala de professores, um Auditório,
uma copa, uma sala de Xerox, uma cantina, uma biblioteca, uma coordenação em
conjunto com a Orientação Educacional, um depósito, uma sala da gestão, um pátio,
uma quadra poli esportiva coberta e seis banheiros. A Escola está organizada e
funciona baseada no princípio democrático, e participativo:
Família/escola/comunidade.
No primeiro contato foi apresentado para gestora, coordenadora e o professor
titular da turma o projeto de pesquisa a ser desenvolvido na referida escola. Na
ocasião da apresentação do projeto, foram acessados na sala da coordenação os
laboratórios virtuais, onde foi realizada uma simulação nos softwares em questão
para análise da diretora, coordenadora e o professor titular da turma, todos ficaram
entusiasmados com os simuladores, inclusive a diretora é formada em química e
interagiu com o software de forma empolgada.
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4.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA
As atividades foram realizadas na Escola Estadual Hélio da Costa Campos
em Boa Vista Roraima em uma turma do 2º ano do Ensino Médio. Na referida
instituição a turma conta com 22 alunos.
Marconi; Lakatos (2003, p. 163) “A amostra é uma parcela convenientemente
selecionada do universo (população); é um subconjunto do universo”.
Na instituição selecionada são quatro turmas de 2ª série do Ensino Médio
cada uma com vinte a trinta alunos, fazendo ser necessário escolher uma das turmas
como amostra para realização da pesquisa, um dos critérios foi a turma sugerida pelo
professor titular como uma das mais interessadas em aprender.

4.3 ÊNFASE QUALITATIVA DA PESQUISA
Optou-se por essa modalidade, pois o pesquisador analisa os dados coletados
através dos conhecimentos adquiridos pelos pesquisados, levando em consideração
as atitudes e conhecimentos do público alvo, ou seja, o trabalho a ser desenvolvido
abordará a ênfase qualitativa, pois a luz da aprendizagem significativa, leva em
consideração o que foi assimilado e retido no cognitivo do aprendiz.
Em relação a esse assunto Kauark et al, 2010 (p. 26.) Considera que:
Há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do
sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos
fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de
pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas
estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados
e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os
pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente.

Portanto, tendo como pressuposto a coleta de dados através da observação
e argumentação dos pesquisados, julga-se mais adequado a utilização do método
qualitativo no decorrer da pesquisa, bem como na análise dos dados que foram
coletados.
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Moreira (2016, p. 06) destaca que:
O interesse central dessa pesquisa está em uma interpretação dos
significados atribuídos pelos sujeitos a suas ações em uma realidade
socialmente construída, através de observação participativa, isto é,
o pesquisador fica imerso no fenômeno de interesse.

Esse mesmo autor enfatiza que os dados coletados por meio dessa
“participação”

são

em

suas

essências

qualitativos

e

“analisados

correspondentemente”.

4.4 PESQUISA PARTICIPANTE COMO PROCEDIMENTO TÉCNICO
A modalidade da pesquisa em questão refere-se a uma prática onde tanto
pesquisador como os pesquisados estão em um sistema integrado, ou melhor, fazem
parte do mesmo contexto.
Como a pesquisa se desenvolveu com a participação efetiva do pesquisador
em uma interação direta com público alvo, optou-se por desenvolver a pesquisa
participativa durante as atividades.
Trata-se de uma pesquisa que ao se realizar em uma “estreita associação com
uma ação ou com a resolução de um problema coletivo”, onde todos os participantes
do contexto (“pesquisadores e pesquisados”) estão de modo a cooperar e participar
da “situação ou problema” (KAUARK et al 2010, p. 29).
A pesquisa visa além da interação mutua, também pode fazer com que os
participantes sejam mais reflexivos, não bastando apenas à reflexão unilateral.
Conforme (MOREIRA, 2016) o pensamento de cada um é importante, mas uma
correta mudança vem principalmente da coletividade.

4.5 INSTRUMENTOS DE COLETAS DE DADOS
Os instrumentos listados serviram de apoio para um melhor registro dos
eventos no decorrer da pesquisa, os quais foram de grande valia na captação da
subjetividade dos pesquisados.

4.5.1 Observação participante
Trata-se de uma modalidade, onde os registros foram feitos de uma forma
mais participativa, ou seja, durante as atividades foram realizadas anotações em
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diário de bordo e fotografias. Todas essas ações seguiram durante o período da
realização desse trabalho.
Ball, 1988, p. 310, apud Moreira (2016, P.20), define observação participante
como um conjunto de várias técnicas, que pode ser entendido como uma forma de
ação onde o pesquisador é a ferramenta principal e precisa ficar dentro do cenário
para poder observar, captar e entender o comportamento dos pesquisados.

4.5.2 Questionário misto
O presente instrumento visa à captação de informações pertinentes ao que o
pesquisado já possui a respeito das atividades, envolvendo dentre outros aspectos
a utilização de softwares livres no aprendizado da disciplina Química, bem como as
perspectivas em relação ao que será apresentado no decorrer da pesquisa.
Optou-se pelo questionário pelo fato de ser um instrumento de coleta de dados
que podem ser confeccionados por uma série ordenadas de perguntas, não
necessitando os entrevistados estarem presente, possui várias vantagens, entre elas
uma maior liberdade nas respostas devido a não identificação dos pesquisados,
respostas mais breves e mais precisas, além de permitir perguntas fechadas, abertas
e de múltiplas escolhas, (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 201-204).

4.5.3 Entrevista semi-estruturada
Utilizou-se essa ferramenta ao final das atividades acerca da utilização de
laboratórios virtuais como forma de minimizar as dificuldades no aprendizado de
química, mais precisamente sobre preparo de soluções.
TRIVIÑOS,1987, p. 146, apud Manzini (2004, p. 02) descreve que:
A
entrevista
semiestruturada
tem
como
característica
questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses
que se relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam
frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos
informantes.

Nessa modalidade de ferramenta o objetivo principal é direcionado pelo
pesquisador, beneficiando não somente a exposição dos acontecimentos sociais,
como também proporcionando a interpretação total dos fenômenos, “além de manter
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a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de
informações” (TRIVIÑOS,1987, p. 152, apud Manzini, 2004, p. 02).

4.5.4 Atividade de avaliação
A avaliação é um instrumento que seve para aferir conhecimentos, esta pode
servir tanto para quantificar, como para qualificar algo. Nesta pesquisa foi adotada a
maneira qualitativa ou informal como forma de julgar os conhecimentos existentes
no cognitivo dos pesquisados, bem como os que adquiridos após a realização da
pesquisa.
Ao avaliar, deve-se fazer uma análise da importância ou merecimento, uma
avaliação tem por finalidade nortear e redirecionar as propostas anteriormente
determinadas, reorganizar os procedimentos e processos para determinar novas e
melhores direções do ensino aprendizagem.
Neste sentido Haydt (2003, P. 09- 10) apud Silva (2010, p. 120) destaca que
“Avaliar é julgar ou fazer a apreciação de alguém ou alguma coisa, tendo como base
uma escala de valores”.
A pesquisa teve como avaliação da aprendizagem significativa a confecção de
mapa conceitual, onde os pesquisados após as atividades realizaram a composição
de um mapa seguindo a hierarquia dos conceitos servindo de parâmetro para a
constatação se houve a retenção dos conhecimentos.
Moreira (2006) conceitua mapas conceituais como sendo diagramas que
aplicam relações entre conceitos, ou seja, diagramas que são utilizados para refletir
a “organização conceitual de uma disciplina ou parte dela”, podendo ser utilizado
como estratégia de “ensino e/ou aprendizagem”.
O ensino através do mapa conceitual contemplou a aprendizagem significativa
de Ausubel, bem como a diferenciação progressiva e reconciliação integradora dessa
mesma teoria. Onde a primeira ocorre do mais geral para o mais específico, e a
segunda acontece fazendo relações entre os conceitos, apontando as diferenças e
similaridades entre eles.
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5 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA- ASPECTOS SEQUENCIAIS
Com o intuito de desenvolver as atividades voltadas para o ensino de
conceitos químicos relacionados à preparação de solução, as ações contaram com
aplicação de uma sequência didática que pôde corroborar com aprendizagem
significativa dos alunos participantes da pesquisa.
Essas ações foram compostas por questionários diagnósticos (utilização de
laboratório virtual e conhecimentos prévios sobre solução), o vídeo: “Conheça o
trajeto do suco de laranja do pé à mesa”, uma breve revisão do assunto soluções
para corrigir algumas divergências que surgiram ao analisar o questionário
diagnostico e explanação sobre organização de um mapa conceitual.
Constou também de exposição de material em slides sobre segurança em
laboratório, bem como vidrarias, reagente e equipamentos, desenvolvimento do
conteúdo: preparo de soluções de concentração comum, manuseio de vidrarias,
constate em livros didáticos, utilização de um programa de computador dispostos na
internet que simula a preparação de um alvejante. Como forma de avaliar, foram
realizadas provas de lápis e papel e a confecção de um mapa conceitual pelos
discentes.
Os questionários diagnósticos objetivam identificar os conhecimentos prévios
dispostos na memória cognitiva dos alunos que são chamados de subsunçores que
servirão de ancoragem para os novos conhecimentos que serão ministrados pelo
professor durante a exposição dos conceitos.
Pois a Aprendizagem Significativa acontece com a relação do conteúdo já
existente na mente do aprendiz com novos conceitos apresentados, esses conceitos
devem possuir uma estrutura lógica para interagir com os conteúdos presentes na
memória cognitiva (MOREIRA; MANSINI, 2011).
As questões dispostas foram voltadas para o conteúdo concentração e visou
identificar conhecimento sobre soluto, solvente solubilidade, dissolução, laboratório
de química entre outros, esse material já teria sido ministrado pelo professor titular e
foi resgatado para planejar as próximas ações.
O vídeo intitulado: “Conheça o trajeto do suco de laranja do pé à mesa” pode
ser acessado através do <https://www.youtube.com/watch?v=kY-wORXw5Y0>,
atuará como organizador avançado. A esse respeito Ausubel (2003) descreve que
um organizador avançado pode ser utilizado, pois em muitos casos os alunos
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precisam de um estímulo, ou seja, caso o conteúdo a ser ministrado não despertar
seus interesses, o organizador avançado pode trazer uma preparação e com isso
facilitar a assimilação dos novos conceitos, evitando uma possível rejeição.
O vídeo em questão mostra a preparação do suco de laranja desde a colheita
da fruta até seu envasamento, trazendo informações sobre concentração, controle
de qualidade, informações no rótulo sobre quantidade entre outros.
Após a revisão, utilizando os conhecimentos já adquiridos pelos alunos foi
ensinado como se dá a construção de um mapa conceitual, hierarquizando os
conhecimentos dos mais abrangentes para os mais específicos, pois (MOREIRA,
2006) informa que se trata de uma ferramenta de ensino e aprendizagem que utiliza
diagramas, onde os conceitos se relacionam de maneira organizada.
Em relação ao conteúdo especifico de preparo de soluções e concentração
comum, manipulações das vidrarias e reagentes, a exposição obedecerá a
diferenciação progressiva e reconciliação integrativa disposta por (AUSUBEL, 2003),
onde através desta pode-se desenvolver a afinidade ou discrepância entre os
conceitos, já aquela desenvolve um trabalho voltado para apresentação de uma ideia
geral para uma mais específica.
Já no laboratório de informática foi acessado o portal do professor <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/1343/atividade3/atividade3.ht
mlababor> (Figura 04), que simula a preparação de um alvejante.
Nessa etapa, os alunos de posse de conhecimentos adquiridos em sala de
aula, acessaram a rede mundial de computadores no laboratório de informática da
escola, na ocasião calcularam as quantidades e seguindo comando simples poderão
preparar uma solução de concentração comum, utilizando vidrarias e reagentes
necessários para sintetizar um alvejante.
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Figura 04. Laboratório Virtual que simula preparar soluções.

Fonte: SlLVA, 2016

Essa etapa serviu de assimilação obliteradora que Ausubel (1978) define como
a identificação do conhecimento existente no aluno. Assim, logo que é apresentado o
novo material, vem à interação dos conceitos (novos com os já constantes na memória
do discente), podendo acontecer uma dissociação inicial das partes, em seguida
acontece a fase de retenção e para finalizar acontece assimilação obliteradora que é
o esquecimento de algumas partes, transformando-se em conhecimento ancorado,
que Moreira (2006) chama de novo subsunçor. É nessa fase que as atividades em
laboratórios atuaram, ou seja, na retenção dos conceitos.
Como fase de avaliação os alunos participantes da pesquisa foram submetidos
à prova escrita e a confecção de um mapa conceitual, onde foram dispostos os
conceitos adquiridos durante a explicação dos conteúdos, ou seja, foi entregue a cada
participante um folha contendo um mapa conceitual pré-confeccionado, dispostas
caixinhas ligadas com uma seta entre elas, já com as palavras de ligação,
aleatoriamente no topo da folha constava alguns conceitos sobre soluções, bem como
vidrarias e equipamentos, onde os alunos preencheram as caixinhas com os conceitos
ou equipamentos de acordo com o que havia aprendido durante as aulas. As
avaliações, observações e anotações foram analisadas e serviram de base para o
resultado da pesquisa.

37

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As informações que serão apresentadas nesta seção seguem rigorosamente
a sequência didática já descrita anteriormente. Ao passo que irá sendo exibida,
seguirá os resultados obtidos e suas análises.

6.1 FASE DIAGNÓSTICA
Nessa fase já em sala de aula foi apresentado aos alunos o professor
pesquisador. As atividades foram iniciadas na turma duzentos cinquentas e seis
(segundo ano, do ensino médio vespertino), na lista de chamada constavam vinte e
dois alunos inscritos, mas presentes na sala continha apenas dezoito alunos. A
princípio os alunos não deram muita importância, mas ao iniciar uma pequena
palestra sobre a pesquisa e sua importância para o ensino e aprendizado de química,
então as atenções foram sendo dadas aos poucos.
Foi observado que a turma era dividida em grupos, e teria que traçar uma
estratégia para incluir todos em um só propósito. Havia dois grupos (um com quatro
alunos e outro com três alunos) que não interagiam com os demais, tampouco com
o professor, esses alunos necessitaram de uma atenção maior. No momento da
palestra um aluno perguntou se o assunto seria cobrado em vestibular. Então se
percebeu que as estratégias deveriam ser direcionadas para aquisição de
conhecimentos a serem cobrados nos certames que dão acesso as instituições de
ensino superior.
Após esse primeiro contato percebeu-se que não seria fácil trabalhar em uma
turma dispersa e sem interesse.
Em seguida explanou-se sobre o TCLE – Termo de livre esclarecido (anexo
A), Quase todos os alunos se comprometeram em levar para seus responsáveis
assinarem e devolverem no próximo encontro, dentre os discentes constava quatro,
onde esses se recusaram a levar o documento referido necessitando convencê-los
um por um. E esses mesmos alunos foram sempre causando dificuldade em todas
as atividades. Dos dezoito alunos presentes que levaram o TCLE, apenas onze
devolveram preenchido.
Mesmo diante das dificuldades manteve-se a postura e a motivação para
seguir com a pesquisa.
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Em seguida foi aplicado o questionário diagnóstico (anexo B) visando
descobrir os conhecimentos prévios dos alunos. No decorrer da discussão serão
apresentados comentários feitos pelos pesquisados, esses comentários surgirão
entre aspas.
Inicialmente procurou-se saber qual a opinião dos estudantes em relação à
disciplina de Química e se os conteúdos abordados nesta são difíceis de entender.
Com base nas informações coletadas percebe-se uma indiferença em relação à
disciplina Química, e a maioria atribuem seu entendimento ou a falta dele a forma do
professor ensinar. Abaixo alguns comentários dos alunos.
“Não é difícil nem fácil. É neutro, depende de como o professor explica” “É
boa, porque o professor explica bem”.
“É difícil, não é interessante”
“É muito difícil de entender”

Portanto fica evidente através das respostas desses alunos, que a Química é
uma disciplina que requer uma maneira diferenciada de ensinar. O professor tem que
buscar estratégias que prenda a atenção do aluno ao mesmo tempo que agrega
conhecimento.
Ao perguntar aos alunos se utilizam o laboratório de informática, e caso
respondessem afirmativo, esse recurso ajuda na compreensão das disciplinas. A
maioria, quase que 100% não utilizam o laboratório de informática, apenas 02 foram
positivos.
“Não, porque não deixam”
“Não, nunca”
“Já e foi muito bom, e as aulas ajudam sim na compreensão porque as aulas
ficam mais dinâmicas por transmitir o ensinamento”.
“Sim”.
Observa-se pelas respostas que apesar da escola possuir um laboratório de
informática com 20 máquinas, não é aproveitado para fins didáticos, onde poderia
colaborar com o aprendizado dos alunos. Mas ao procurar a responsável pelo
laboratório de informática, esta disse que constantemente são enviados alunos para
o local, principalmente quando um professor falta, ficando sob sua responsabilidade,
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onde procura desenvolver alguma atividade sem seguir qualquer cronograma da
disciplina do professor faltoso.
Portanto, mesmo sendo utilizado da forma como foi descrito anteriormente, o
laboratório de informática não cumpre um papel satisfatório em se tratando da
aprendizagem, ou melhor, para alcançar essa função deveria dar suporte as
disciplinas de forma a contemplar o conteúdo ministrado em sala de aula.
Outro questionamento referiu-se ao conhecimento dos discentes a respeito de
um laboratório virtual de Química. Mais uma vez as respostas impresumíveis
alcançaram quase a totalidade, a diferença foi que apenas um aluno foi positivo.
“Não”.
“É um laboratório onde faz experimentos pelo computador”.
Pela quantidade de respostas negativas pode-se verificar que o ensino de
Química está necessitando de uma reforma, onde deverá explorar possibilidades que
possam beneficiar o aprendizado dessa disciplina. Uma dessas possibilidades é
incluir o laboratório virtual no repasse dos conhecimentos.
Com o grande número de negações, 95%, fica evidente que a sequência
didática necessitou de um esforço maior para alcançar os resultados esperados.
Na continuação do diagnóstico foi solicitado aos alunos que conceituassem
solução, soluto e solvente como conteúdo de Química. O intuito era verificar se os
pesquisados dispunham dos principais subsunçores. Nessa questão foi possível
observar que os alunos pouco sabem a respeito de soluções. As respostas foram na
maioria em branco e os poucos que responderam foram confusos.
“Soluto é a parte menor”.
“Solvente é a parte maior”
“Solução é uma espécie química com dispersos e dispersantes”.
Portanto, ao analisar as respostas observa-se que estão incompletas e
imprecisas, mostrando que necessitam de aulas complementares, pois os
conhecimentos desses conceitos deverão estar na memória cognitiva do aluno de
forma clara para poder ancorar os novos conhecimentos sobre preparo de soluções.
Ainda sobre soluções, foi solicitado aos discentes que discorressem a respeito
dos exemplos destas, como solução líquida, sólida e gasosa. Esperava-se o mínimo
de conhecimento a respeito desses conceitos. Foi o que não aconteceu.
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Liquida: “água”.
Sólida: “gelo”.
Gasosa: “vapor”.
Nesta questão metade dos pesquisados não responderam, a outra metade
respondeu de forma errônea. As confusões nas respostas ocorreram por
confundirem com os estados da matéria, demonstrando nenhum conhecimento do
assunto.
Como a pesquisa envolve laboratório virtual de Química, houve a necessidade
de verificar o que os discentes sabiam sobre recipientes ou qualquer outro material
que se utiliza em um laboratório físico. Então foi solicitado que citassem duas
vidrarias ou recipientes que pode ser encontrado em locais como este.
As respostas foram como as anteriores, a maioria em branco, as poucas que
foram escritas, algumas estão dispostas a baixo.
“Nunca fui em um laboratório”.
“Não sei por que nunca fui”.
“Recipientes em um laboratório”.
“Tubo de ensaio”.
Fica evidente que os pesquisados não têm conhecimento a respeito do que
foi perguntado. Apesar de apenas um ter escrito uma vidraria, a resposta ficou
incompleta.
Ainda sobre equipamentos e vidrarias, solicitou-se dos pesquisados que
marcassem quais entre os equipamentos de proteção individual listados são
utilizados em um laboratório de Química: Balança, geladeira, televisão, jaleco, celular
e luvas. No gráfico 01 são demonstrados os resultados obtidos através das respostas
dos alunos pesquisados.
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Gráfico 01: Respostas dos discentes referentes a materiais usados em laboratório de Química.
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Todos foram unânimes em responderem: Jaleco e Luvas. Através destas
respostas pode-se inferir que dispõe de um conhecimento mínimo dos equipamentos
utilizados em laboratório, havendo necessidade de uma aula para sanar essas
dificuldades.
Prosseguindo com a sondagem questionou-se aos pesquisados sobre conceitos de
um ácido, na ocasião não foi especificado de quem seria a teoria, mas a maioria dos
discentes respondeu conforme a teoria de Arrhenius embora de forma incompleta.
“E uma substância que se ioniza”.
“O ácido é capaz de liberar H+”.
“É uma substância aquosa”.
Em relação a essa questão, observa-se que há um conhecimento que poderá
ser aproveitado como ancora para os novos conhecimentos que serão apresentados
mais adiante, mas precisará ser lapidado durante as atividades.
Da mesma forma foi questionado aos pesquisados sobre conceito de base sem
especificar o teórico. Ao analisar as respostas observou-se que vários pesquisados
responderam de forma idêntica, enquanto outros deram outra informação, mas todas
equivocadas.
“É uma substância que se separa”.
(Idênticas) “É quando uma substância
ganha H2O”.
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Verifica-se que os conhecimentos sobre base são nulos, não foi detectado nenhum
conceito que pudesse ser comparado com a literatura. Portanto, infere-se das
respostas que não foi possível diagnosticar conhecimentos prévios suficientes para
receberem os conhecimentos novos, fazendo-se necessário, uma aula para
relembrar e sanar as deficiências existentes na memória cognitiva dos pesquisados.

6.2 APLICAÇÃO DE UMA REVISÃO
Com o intuito de relembrar alguns conceitos que servirão de ancora para
novos conhecimentos, fez-se uso de mapas conceituais, uma vez que uma das
avaliações será a confecção de um mapa conceitual, essa etapa serviu também para
explicar como constrói, funciona e para que serve esse recurso.
O primeiro exemplo de mapa confeccionado foi um modelo simples, onde foi
demonstrado de que é feito o papel, o segundo foi os componentes de uma solução,
já terceiro foi sobre estequiometria como mostra na (Figura 07).

Figura 07: 03 mapas conceituais:
A) Do que é feito o papel,
B) componentes de uma solução e
C) estequiometria.

43

A)
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B)
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C)

Fonte: Autor.

Iniciou-se explicando o que seria um conceito e como identificá-lo em um texto.
Em todos os mapas, foi escrito ao lado os conceitos em uma coluna e juntamente
com os alunos os mapas foram sendo montados de forma hierárquica
acompanhadas das palavras de ligação.
Houve a participação satisfatória por parte dos alunos. Ao mesmo tempo em
que o mapa estava sendo confeccionado, fazia-se comentários a respeito dos
conceitos, principalmente sobre os componentes de uma solução, onde deu-se maior
ênfase, pois precisava-se que todos relembrassem os conhecimentos, ou seja,
prévio, também chamados subsunçores.
Em seguida foi apresentado um vídeo intitulado: “Conheça o trajeto do suco de
laranja do pé à mesa”, esse vídeo serviu como organizador prévio, ou melhor, uma
ponte entre os conhecimentos armazenado na memória do aprendiz e os novos
conhecimentos conforme cita Ausubel (2003).
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Após o vídeo e tendo este como referência, explanou-se sobre concentração,
controle de qualidade, quantidade, visto que o professor titular estava ministrando o
assunto concentrações.
Essa etapa foi de grande valia para a realização da pesquisa, pois serviu para
sanar dúvidas e inconsistências que existiam na memória cognitiva dos discentes.
Durante a confecção dos mapas houve interação entre pesquisador e
pesquisados, alguns se habilitaram a ajudar a confeccionar os mapas no quadro
branco e sempre que solicitados a maioria estava sempre atenta a colaborar, apenas
uma minoria não participava. Na sala existia uma aluna com dislexia, mas essa
discente não causou nenhum problema, pelo contrário participavam muito com
perguntas e tentava responder as avaliações e demais tarefas, ela se portou melhor
do que alguns alunos ditos normais.

6.3 SEGURANÇA NO LABORATÓRIO, VIDRARIAS E EQUIPAMENTOS.
Nesta fase foram ministrados os conteúdos com o intuito de preparar os alunos
a compreenderem como seria um laboratório de Química.
Ao iniciar o conteúdo que para todos seria um assunto novo e diferente das
aulas de Química que estão acostumados, foi possível observar que todos sem
exceção ficaram atentos às figuras e explicações referentes ao assunto.
Sempre que o pesquisador solicitava uma participação mais direta os
pesquisados estavam sempre dispostos a interagir.
Apresenta-se a seguir algumas figuras que foram mostrados aos discentes:
Figura 08. Equipamentos de proteção individual (jaleco, óculo e luvas) e coletivo
(chuveiro e lava olhos)

Fonte: MARTINS, 2011

Fonte: LABLINEA, 2017

A primeira imagem contém três equipamentos de proteção individual, onde os
óculos protegem os olhos contra possíveis acidentes com substancias nocivas a
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visão. As luvas protegem na manipulação com ácidos e bases já o jaleco deve ser
confeccionado em tecido 100% algodão com mangas longas para proteger contra
queimaduras e substâncias que causam danos à pele.
A segunda imagem contém um chuveiro para ser usado em momentos de
urgência, pois dependendo da substância o chuveiro é o primeiro equipamento a ser
utilizado, esse instrumento tem seu acionamento através de uma alavanca para
facilitar o manuseio. Observa-se no mesmo slide um lava-olhos que assim como o
chuveiro serve para ser utilizado em situações de urgência caso ocorra algum
acidente com os olhos do químico ao manusear uma substância nociva à visão.
Ainda sobre segurança foi comentado com os alunos sobre: comportamento
no laboratório; que não se pode cheirar ou provar qualquer substância; tem que ler
o rótulo antes de sua utilização; não se pode ingerir alimento no interior do laboratório
e sempre está acompanhado de outra pessoa.
Em seguida foram mostradas algumas vidrarias e equipamentos através de
slides. A (Figura 09) apresenta duas dessas vidrarias.
Figura 09. Béquer e proveta

Fonte: QUIMIVIDRO, 2017

Fonte: LABOR SHOPPING, 2017.

A primeira imagem trata-se de um béquer que serve para dissolver líquidos já
na segunda imagem observa-se uma proveta graduada que serve para medir
líquidos.
Seguiu-se a aula demonstrando outras vidrarias e equipamentos como: Pipeta
graduada; bastão de vidro; bureta; suporte universal; estufa; banho Maria; pipeta
volumétrica; funil de vidro; garra; tudo de ensaio; Erlenmeyer (vaso cônico); balança
analítica; balão de fundo chato; pisseta; pêra de sucção; agitador magnético;
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espátula e termômetro. Todos esses materiais foram apresentados e identificados,
bem como suas utilidades em laboratório de Química.
Nessa fase, ao final da explanação foi proposta uma atividade avaliativa onde
foram dispostos vários dos materiais acima descritos. Bem como seus nomes
escritos aleatoriamente no topo da folha. Foi solicitado aos alunos que identificasse
ao lado de cada material o nome correspondente (Figura 10).
Figura 10. Atividade avaliativa sobre vidrarias e equipamentos

Fonte: Autor
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Houve uma participação satisfatória dos discentes. Pode-se observar o
interesse dos alunos em responder a tarefa, alguns precisaram de uma orientação,
mas considerou-se dentro da normalidade, de forma que conseguiram identificar
todas as vidrarias e equipamentos disposto na atividade.
6.4 COMO PREPARAR UMA SOLUÇÃO
Com os conhecimentos adquiridos até essa etapa, os pesquisados iniciaram o
aprendizado sobre como preparar uma solução utilizando as vidrarias e equipamentos
antes comentados. Todo procedimento foi apenas na teoria.
Na Figura 11, pode-se observar uma sequência de procedimentos, desde a
pesagem do soluto até a finalização da solução quando se completa até o menisco.
Figura 11. Passo a passo para preparar uma solução

Fonte: IRIVAN, 2016

Procedimento 01: Através dos cálculos encontra-se a quantidade de soluto em
gramas, pesa-se o soluto com utilização de uma balança analítica e um béquer,
adiciona-se um pouco de solvente com utilização de uma pisseta, homogeneíza-se
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utilizando um bastão de vidro transfere-se para um balão volumétrico, completa-se
até o menisco com solvente, homogeneíza-se por inversão. A solução está pronta.
Outra forma de preparar uma solução foi utilizando a interface do laboratório
virtual que foi empregado mais adiante (Figura 12)
Figura 12, interface do laboratório virtual.

Fonte: SILVA, 2016

O software que foi utilizado no repasse dos conceitos sobre preparo de solução
atuou especificamente na fase de retenção dos conhecimentos.
Interface do software:
Do lado esquerdo constam as instruções do programa, logo abaixo das
instruções estão dispostas as quantidades da solução que o operador deseja
preparar 500 ml ou 1000 ml. Ao lado dessas instruções está o reagente (hipoclorito
de sódio – ao passar o cursor do mouse sobre o rótulo do reagente surge modo de
usar: diluir 200 ml do produto em 20 L de água) e uma proveta graduada e abaixo
consta uma barra de rolagem que serve para adicionar a quantidade do reagente
necessário para sintetizar a solução desejada, abaixo dessa barra de rolagem
contém um mostrador da quantidade do soluto em ml e um botão vermelho escrito
OK.
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Seguindo para direita, observa-se um béquer colocado sobre um agitador
magnético. Logo em seguida um quadro com quatro botões em cores variadas cada
um com sua função especifica: laranja adicionar água, verde agitar, amarelo testar e
azul nova solução.
Procedimento 02: Marca-se a quantidade de solução que se deseja preparar,
através de uma regra de três encontra-se a quantidade do soluto, utilizando a barra
de rolagem mede-se o soluto, clica em OK, clica em adicionar água (solvente), depois
em agitar em seguida em testar. Apenas essas informações foram repassadas aos
pesquisados.
Uma atividade avaliativa foi realizada para saber o nível de aprendizado dos
discentes. Onde deveriam descrever o passo a passo para preparar uma solução
utilizando os dois procedimentos.

Figura 13. Atividade Avaliativa sobre preparo de soluções.

Fonte: Autor
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Não houve uma participação satisfatória dos pesquisados na realização da
atividade, mas pode-se observar que os poucos que participaram, foi suficiente para
inferirmos que houve um aprendizado aceitável.
Na (Figura 13) o pesquisado A descreveu da seguinte forma.
Procedimento 01:
“15--------30”
“X-----------1,5”
“30gx = 22,5”
“X = 22,5/30”
“X = 0,75g”
“1º) Pesa a substância”.
“2º) Colocou um pouco de água e homogeinisa com ajuda de um bastão de
vidro”.
“3º) Ir para balão de 1500mL”.
“4º) Depois completa com solvente até chegar no menisco”.
Procedimento 02:
“200 ---40”
“X--------0,8”
“40x = 160”
“X = 160/40”
“X = 4mL”
“1º Mediu-se o soluto”.
“2º Transferiu-se para o béquer”.
“3º) Adicionou-se o solvente”.
“4º) Utilizando a proveta”.
“5º) Acionou-se o agitador magnético”.
“6º) Em seguida testou-se”.

Pode-se entender que o aluno A assimilou o conteúdo ministrado, pois
conseguiu calcular e descrever os procedimentos solicitados.
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6.5 LABORATÓRIO VIRTUAL DE QUÍMICA
Após passar por várias etapas da sequência didática, os alunos foram levados
para o laboratório de informática, onde puderam acessar a internet e manipular o
laboratório de química disposto no portal do professor (Figura 14).
Figura 14 Alunos manipulando o laboratório virtual de química.

Fonte: Autor.

Na referida ferramenta os discentes foram orientados a preparar um alvejante,
tendo como soluto o hipoclorito de sódio (NaClO).
Os alunos utilizando o mouse passava o cursor sobre o rótulo do recipiente do
soluto e na ocasião surgia uma frase: “(...) como alvejante de roupas, dilua um copo
(200 mL) do produto em 20L de água”.
Os alunos de posse dessas informações realizaram seus cálculos e seguiram
o procedimento 02 para preparar duas soluções com 500 mL e 1000 mL (Figura 15).
Figura 15. Discentes debatendo e realizando os cálculos.

Fonte: Autor.
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Após a realização da atividade foi proposto uma avaliação com o intuito de
verificar a aprendizagem. Nessa atividade foi entregue uma folha com um mapa
conceitual a ser preenchido os retângulos, na parte superior da folha constava de
forma aleatória os nomes das vidrarias, equipamentos e reagentes utilizados na
referida tarefa. Na ocasião os discentes deveriam preencher os espaços obedecendo
à hierarquia dos conceitos e suas relações. (Figura 16).
Figura 16. Alunos realizando a atividade do mapa conceitual.

Fonte: Autor.
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O mapa conceitual foi confeccionado de maneira satisfatória onde 100% dos
alunos pesquisados puderam externar os conhecimentos adquiridos durante as
atividades realizadas na sala de aula e complementada no laboratório.
Essa técnica de avalição foi aplicada por Peña, et. Al ( 2005) em um curso de
Bacharelado, onde foi surpreendido com o nível de aprendizado, pois os
conhecimentos ora esquecidos retornaram à memória dos alunos.
Figura 17. Atividade avaliativa – mapa conceitual.

Fonte: Autor.
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Nesta fase da pesquisa houve uma participação de 100% dos discentes,
mostrando que aulas complementares realizadas em ambiente que não seja a sala
de aula desperta interesse, prendendo a atenção e provocando a interação dos
alunos.
Portanto, diante das tarefas realizadas e os resultados analisados ficaram
evidentes que houve uma aprendizagem significativa.
Em seguida foi realizada uma pesquisa semiestruturada, (anexo C), onde os
pesquisados puderam expressar suas opiniões a respeito do que foi proposto, bem
como as vantagens que um laboratório virtual pode trazer para melhorar o seu
aprendizado. Alguns dos comentários dos pesquisados estão descritos após a
discussão de cada questão.
Iniciou-se com a indagação de como os pesquisados avaliam a utilização de
um laboratório virtual nas aulas de Química, a princípio deveria avaliar se muito bom,
bom ou regular, o gráfico 02 demonstra as opiniões dos discentes. Em seguida a
tabela 09 descreve algumas das justificativas.

Gráfico 02: Respostas dos pesquisados em relação ao laboratório virtual de Química.
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Nesta questão os pesquisados tinham três opções de respostas e na ocasião
todos foram unanimes em responder “Muito Bom”.
“Pois o professor interagiu bastante conosco”.
“Porque melhorou nosso aprendizado”.
“Porque podemos entender mais”.
Já na justificativa foi possível observar que houve uma valorização do
laboratório virtual. Através dos comentários verifica-se que o laboratório virtual de
Química é uma ferramenta que certamente ajudará os professores a complementar
suas aulas e alcançar melhores resultados.
Continuando com a entrevista foi perguntado se houve dificuldades em
realizar as atividades no laboratório virtual, muitos atribuíram à falta de dificuldades
às orientações do professor pesquisador.
“Não, porque tivemos uma pequena palestra sobre laboratório, no qual serviu
bastante para o desenvolvimento no laboratório”.
“Não, porque o professor explicou muito bem”.
“Tive alguma dificuldade, mas com auxílio do professor ficou ótimo”.

Pode-se inferir das justificativas acima que não basta só levar o aluno para o
laboratório de informática como apenas “um passatempo”, necessita de uma
preparação e interação no momento das atividades.
Ao continuar a atividade em questão, foi perguntado se concordam que as
aulas de Química deveriam ser ministradas com auxílio do laboratório de informática.
Mais uma vez a participação nesta questão foi satisfatória, bem como as respostas
foram favoráveis em utilizar esse recurso como forma de aumentar os
conhecimentos.
“Sim, pois ficou mais fácil o aprendizado”.
“Sim, porque a educação precisa ser cada vez mais aprimorada”.
“Sim. Ficou mais fácil o entendimento”.
De acordo com as respostas, fica evidente que um recurso tecnológico que
faz parte do cotidiano do aluno facilita a aprendizagem dos conceitos, esses recursos
torna a atuação do professor dinâmica, fazendo com que aconteça uma maior
participação e interação dos alunos.
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Finaliza-se a entrevista questionando se as aulas com auxílio dos laboratórios
virtuais ajudaram na compreensão dos conceitos. Apesar das afirmações positivas,
os comentários ficaram um pouco confusos.
“Sim, pois fizemos experiências simulando uma real”.
“Sim, porque temos pelo menos uma ideia de como preparar”.
“Sim, pois temos uma ideia de como fazer quando tivermos oportunidade”.
Fazendo uma análise mais criteriosa dos relatos dos discentes, pode-se
entender que o laboratório virtual atingiu as expectativas. Pois todos foram enfáticos
em expressar que o laboratório virtual de Química traz uma visão do real, onde
através da simulação podem ter noção de como acontece um experimento em um
espaço físico.
Portanto, pode-se inferir da atividade em questão que houve sim um
aprendizado. E os recursos tecnológicos que uma unidade de ensino dispõe deve
ser utilizado de forma a somar com as aulas em sala, embora não exista um espaço
físico para realizar experimentos de Química, o docente terá que traçar estratégias
para melhor ensinar os conceitos. Uma das alternativas e que aqui foi comprovado
seu valor, é um laboratório virtual disposto na grande rede.
Conforme Vieira; Meirelles; Rodrigues ([200-?]) em sua pesquisa, destaca que
a Química por se tratar de uma ciência experimental, merece melhor atenção no que
refere a aprendizagem, enfatiza também que o ensino desta disciplina deverá ser
desenvolvido em diferentes espaços pedagógicos e que o laboratório virtual não
venha substituir o real, mas deve ser utilizado de forma a diminuir as dificuldades e
melhorar o aprendizado de Química.
Diante do que foi apresentado acima, bem como as observações feitas
durante as atividades em sala de aula e no laboratório de informática, após análise
das respostas escritas e pelo comportamento dos pesquisados, apesar de não
contemplar a aplicação de todo conteúdo proposto, chega-se ao entendimento que
a pesquisa atingiu os objetivos propostos.
A sequência didática contribuiu com indícios de aprendizagem significativa
dos conceitos sobre preparação de soluções utilizando laboratório virtual de Química,
pois os discentes puderam expressar o que aprenderam através de suas próprias
palavras.
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Foi possível diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos, foram
complementados com uma revisão do conteúdo que serviram de suporte para os
novos conhecimentos que foram apresentados. Constatou-se também que ocorreu
assimilação e retenção tendo o laboratório virtual como suporte, isso ficou evidente
com as respostas dos alunos nas atividades avaliativas, principalmente com a
confecção do mapa conceitual, onde puderam descrever a sequência dos
procedimentos para preparar uma solução.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término da pesquisa foi possível perceber a importância de unir o ensino
da Química à utilização de ferramentas tecnológicas, neste caso, o software
Laboratório Virtual, que proporcionou ao estudante a possibilidade de experimentar
virtualmente aulas sobre cálculo e preparo de soluções.
Neste sentido, foi de fundamental importância ter como base norteadora a
Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, que se utiliza da
identificação de conhecimentos prévios e organizadores complexos para que o
aprendizado se mantenha na memória cognitiva dos discentes.
A metodologia utilizada nesse trabalho contemplou uma sequência didática
que seguiu os preceitos da Aprendizagem Significativa. Foi utilizado como
ferramenta tecnológica um simulador disposto no portal do professor, onde os alunos
puderam manipular comandos simples para preparar um alvejante.
Após a aplicação da sequência didática, e das atividades avaliativas, foram
feitas observações pelo pesquisador, onde foi possível inferir que houve indícios de
aprendizagem significativa dos alunos participantes da pesquisa.
A sequência didática aplicada nessa pesquisa foi de suma importância para
garantir um ensino de qualidade, pois foi capaz de identificar os conhecimentos
prévios, aplicar um novo conteúdo, transformar os conhecimentos intrínsecos na
mente do aluno e prepará-los para os próximos conteúdos.
Diante do exposto, é válido enfatizar que, a pesquisa de campo quando
desenvolvida com motivação, preparação e confiança traz resultados satisfatórios no
processo de ensino e aprendizagem. Proporciona ainda, satisfação ao realizar cada
etapa.
Deste modo, um trabalho que vise investigar por meio da utilização de
estratégias para se chegar a um objetivo, não transforma apenas conhecimentos,
modifica também os indivíduos envolvidos, seja pesquisado ou pesquisador. Pois
não se deve acomodar-se, necessitando estar em constante evolução para poder
viver em um mundo melhor.
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PRODUTO
Como fase dessa pesquisa, foi confeccionado um manual contendo uma
sequência didática que visa auxiliar os professores de química a ministrarem aulas
sobre preparo de soluções na segunda série do ensino médio, utilizando como
recurso didático o laboratório virtual. Vale ressaltar que todo procedimento descrito
no manual poderá ser adaptado para outras disciplinas da área.
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ESTADO DE RORAIMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS – PPGEC
A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Pesquisador

(a):

Mestrando

Gilvan

Pereira

dos

Santos

e-

mail:gilvanpsantos@zipmail.com.br
Orientador (a): Prof.ª DSc. Régia Chacon Pessoa e-mail: regiachacon@ig.com.br
Contato: /UERR/Fone: (95) 2121- 0943

Título da Pesquisa: Análise da Aprendizagem no preparo de soluções com aporte
na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel nos estudantes do 2º ano do
Ensino Médio, utilizando laboratório virtual.

Coleta de Dados: Escola Estadual Hélio da Costa Campos em Boa Vista Roraima.
Servimos do presente instrumento para convidar você a participar por livre
escolha de uma pesquisa. Caso aceite deverá solicitar que seu responsável também
concorde, caso seja menor de 18 anos. Para tanto se faz necessário que todos
estejam cientes das condições e instruções contidas no presente convite e assinem
no local indicado.
Objetivo da Pesquisa: Avaliar as contribuições do desenvolvimento de uma
sequência didática, no contexto da aprendizagem significativa mediante o uso de
laboratório virtual de química, para o ensino aprendizagem dos conceitos de
soluções na 2ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Hélio da Costa Campos
em Boa Vista Roraima.
Procedimentos para execução da pesquisa: Será da modalidade qualitativa,
tendo como participantes estudantes da 2ª série do ensino médio. Os discentes
serão orientados a realizarem atividades em laboratório de informática navegar na
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internet acessando laboratório virtual de química sob a orientação de o professor
titular da turma e o pesquisador.
Os participantes serão orientados a responderem questionários, bem como
ser entrevistado, resolverem exercícios propostos, passarão por avaliação para
verificação do aprendizado através de provas escrita e virtual.
Coleta de dados: No decorrer da pesquisa os participantes serão submetidos a
observação, entrevistas e questionários como forma de coleta dos dados.
Destacar que os resultados extraídos da coleta dos dados serão analisados
de forma individual. Dessa forma a qualificação (identidade) dos participantes serão
mantida em sigilo, sendo identificados através de letras ou números, apenas a
instituição de ensino e serie serão revelados.
Os pesquisadores concordam, igualmente, que estas informações serão
utilizadas única e exclusivamente para execução do presente projeto e das
publicações resultantes dele. As informações somente poderão ser divulgadas de
forma anônima e serão mantidas no Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação
em armário chaveado, na sala da Pro-reitoria de Pós-graduação, por um período de
2 (dois) anos, sob a responsabilidade da Profª Drª Régia Chacon Pessoa. Após este
período, os dados serão destruídos.
Informamos ainda que:
Dos benefícios do presente estudo: Eles vão proporcionar um maior
conhecimento sobre o tema abordado, com benefício direto para mim aluno (a) e ou
/ filho (a) no seu aprendizado na disciplina de Química. Esclarecemos que os riscos
previsíveis com esta pesquisa implicam em riscos mínimos no preenchimento dos
questionários e concessão de entrevista, o que poderá causar uma possível fadiga.
Os benefícios esperados desta pesquisa reportam a um aumento do conhecimento
dos participantes sobre o assunto.
Os benefícios esperados possibilitam um melhor entendimento dos conceitos
químicos, contribuindo para uma apropriação do conhecimento científico no
processo de ensino-aprendizagem bem como o desenvolvimento de uma
aprendizagem significativa do conteúdo de química sobre preparo de soluções pelos
alunos.
Do sigilo que assegura a privacidade dos dados coletados e da liberdade ou não de
participar mais da pesquisa, tendo assegurado esta liberdade sem quaisquer
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represálias atuais ou futuras, podendo retirar o consentimento em qualquer etapa do
estudo, sem nenhum tipo de penalização ou prejuízo.
Da segurança de que não será identificado (a), e de que se manterá o caráter
confidencial de informações relacionadas à privacidade, para proteção da
minha imagem.
Da garantia de que as informações não serão utilizadas para prejuízo;
Da liberdade de acesso aos dados do estudo em qualquer etapa da pesquisa;
De que não terá nenhum tipo de despesas econômicas, bem como não
receberá nenhuma indenização pela participação na pesquisa.
Nestes termos e considerando-me livre e esclarecido (a), consinto em
participar da pesquisa proposta, resguardando ao autor do projeto, propriedade
intelectual das informações geradas e expressando concordância com a divulgação
pública dos resultados, sem qualquer identificação dos sujeitos participantes.
O presente documento está em conformidade com a Resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde. Será assinado em duas vias, de teor igual, ficando
uma em poder do participante da pesquisa e outra em poder dos pesquisadores.

Eu ______________________________, RG nº ____________________,
CPF nº______________________________ concordo em participar da
pesquisa.
Local e data: ___________________ Assinatura:_____________________

Aceitação dos pais ou responsáveis
Eu _______________________________________,RG n°_____________
CPF nº________________ autorizo o (a)
aluno (a)________________________________________ a participar desta
pesquisa. Local e data: _______________Assinatura:________________________
Caso tenha dúvida sobre a seriedade dessa pesquisa, pode entrar em contato:
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – UERR - Rua Sete de Setembro, 231 Canarinho - Boa Vista – RR – tel.: (95) 2121- 0943 - email: ppgec@uerr.edu.br

72

ESTADO DE RORAIMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS – PPGEC
B - QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO

Pesquisador

(a):

Mestrando

Gilvan

Pereira

dos

Santos

e-

mail:gilvanpsantos@zipmail.com.br
Orientador (a): Prof.ª DSc. Régia Chacon Pessoa e-mail: regiachacon@ig.com.br
Contato: /UERR/Fone: (95) 2121- 0943

Título da Pesquisa: Análise da Aprendizagem no preparo de soluções com aporte
na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel nos estudantes do 2º ano do
Ensino Médio, utilizando laboratório virtual.

Coleta de Dados: Escola Estadual Hélio da Costa Campos em Boa Vista Roraima.
Idade:____ Sexo: M( ) F( ) : Nº da chamada:_________

1– Qual sua opinião em relação a disciplina de Química? Os conteúdo são fáceis ou
difíceis de entender? Justifique?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2– Você utiliza o laboratório de informática com frequência? Caso afirmativo, as aulas
ministradas com a utilização desse recurso ajudam na compreensão das disciplinas?
Justifique.
__________________________________________________________________
3 – Você sabe o que é um laboratório virtual de Química? Explique sua resposta.
____________________________________________________________
4 –Em relação aos conteúdos de Química, conceitue:
a) Solução
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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b) Soluto
_______________________________________________________
______________________________________________________
c) Solvente
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5- Dê exemplos das seguintes soluções:
a) Líquida ____________________________________________
b) Sólida______________________________________________
c) Gasosa_____________________________________________
6 – Cite duas vidrarias (recipientes) utilizadas em um laboratório de química.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________

7– Dentre os equipamentos abaixo marque qual (quais) o (os) utilizados em laboratório
de química:
( ) Balança
( ) Geladeira
( ) Televisão
( ) Jaleco
( ) Celular
( ) Luvas.
8 – O que é um ácido?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9 – O que é uma base?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
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ESTADO DE RORAIMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS – PPGEC

C - ROTEIRO OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE

Pesquisador

(a):

Mestrando

Gilvan

Pereira

dos

Santos

e-

mail:gilvanpsantos@zipmail.com.br
Orientador (a): Prof.ª DSc. Régia Chacon Pessoa e-mail: regiachacon@ig.com.br
Contato: /UERR/Fone: (95) 2121- 0943

Título da Pesquisa: Análise da Aprendizagem no preparo de soluções com aporte na
Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel nos estudantes do 2º ano do Ensino
Médio, utilizando laboratório virtual.

Coleta de Dados: Escola Estadual Hélio da Costa Campos em Boa Vista Roraima.

Observar os comportamentos dos alunos em relação à interação com os
conceitos.
Observar se os conteúdos estão sendo compreendidos através das atitudes
dos aprendizes;
Se há dificuldades na manipulação dos comandos do programa (laboratório virtual);
Dentre outros.
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ESTADO DE RORAIMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS – PPGEC
D - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

Pesquisador

(a):

Mestrando

Gilvan

Pereira

dos

Santos

e-

mail:gilvanpsantos@zipmail.com.br
Orientador (a): Prof.ª DSc. Régia Chacon Pessoa e-mail: regiachacon@ig.com.br
Contato: /UERR/Fone: (95) 2121- 0943
Título da Pesquisa: Análise da Aprendizagem no preparo de soluções com aporte na
Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel nos estudantes do 2º ano do Ensino
Médio, utilizando laboratório virtual.

Coleta de Dados: Escola Estadual Hélio da Costa Campos em Boa Vista Roraima.
1 – Como você avalia a utilização de um laboratório virtual nas aulas de química?
Justifique.

( ) Muito Bom ( ) Bom ( ) Regular

___________________________________________________________________
2 – Houve dificuldades em realizar as atividades nos laboratórios virtuais?
Justifique.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3 – Você concorda que as aulas de química deveriam ser ministradas com auxílio do
laboratório de informática? Comente.
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_ 4– As aulas com auxílio dos laboratórios virtuais ajudaram na sua compreensão
dos conceitos? Justifique.
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APENDICES ll
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CONSTRUA UM MAPA CONCEITUAL SOBRE PREPARO DE UM ALVEJANTE COM VOLUME FINAL DE 500
ml CONFORME O LABORATÓRIO VIRTUAL UTILIZADO.
SOLUÇÃO DE NaClO
Mediu-se o

PROVETA, AGITADOR
MAGNÉTICO,
BEQUER, SOLUTO,
SOLVENTE. TESTOUSE,

Transferiu-se para o

Adicionou-se o
Utilizando a

Em seguida

Adicionou-se o
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DESCREVA PASSO A PASSO A PREPARAÇÃO DAS SOLUÇOES ABAIXO:
1 O aluno “A” precisa fazer uma solução aquosa de 1500mL de NaCl (sal de
cozinha). No armário do laboratório Joana encontrou um recipiente contendo
NaCl escrito no rótulo: dissolver 15g em 30L. Quantos gramas de NaCl esse
aluno precisará pesar para fazer a solução?

2 O aluno “B” Flavio precisa preparar uma solução de NaOCl (água sanitária)
de 800mL. Ele encontrou no armário do laboratório um recipiente de NaOCl
escrito no rótulo: dissolver 200 ml em 40L de agua. Quantos mL de água
sanitária utilizará para preparar essa solução?
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Mapa conceitual
Conceitos:
Papel
Madeira
Árvore
Lenha
Palavras de Ligação:
É feito de
Que vem da
Depois de cortar a
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Mapa conceitual solução
Conceitos:
Solução
Dissolução
Soluto
Solvente
Mistura homogênea
Aquosa

Gasosa
Sólida
Água com açúcar
Atmosfera
Jóia
Palavras de ligação:
Necessita de
Do
No
Equivale a
Pode ser subdivida em
Exemplo.
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Mapa conceitual estequiometria

Conceitos
HCL
NaOH
NaCl
H2O
18g
36g
40g
58g
123g (fornecido pelo problema)
135g (resultado)
Palavras de ligação
Reagindo com
Formando
Possui (4 x)
Cálculos
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MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA O PREPAPARO DE SOLUÇÃO
UTILIZANDO LABORATÓRIO VIRTUAL DE QUÍMICA COMO
SUPORTE DE APRENDIZAGEM

