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O presente trabalho, apresenta um relato de experiências vivenciadas por 
alunos do curso de Licenciatura em Química e bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), do Instituto Federal do 
Ceará (IFCE), campus Aracati. A experimentação, desempenha um papel 
fundamental no ensino de Química, fundamentando a prática docente ao longo 
de um curso de licenciatura por meio da introdução de intervenções 
pedagógicas em escolas públicas. Foram realizadas oficinas experimentais 
(cinética e equilíbrio químico) no laboratório de química do campus, com alunos 
do curso técnico integrado em Petroquímica, ofertado no próprio campus. 
Abordando os conceitos teóricos sobre cinética (velocidade das reações, efeito 
da temperatura, superfície de contato e concentração da substância) e 
equilíbrio químico (sistemas ácidos, bases, sais e efeito da temperatura em 
complexos formado por metais de transição) no início das oficinas, os alunos 
fizeram anotações para poder confrontar o teórico com o fato experimental. 
Forma divididos em grupos para melhor organização da avaliação de 
aprendizagem durante a oficina. Ao término de cada oficina realizada, foi 
aplicado um questionário (qualitativo e quantitativo) com dez questões, 
verificando informações sobre o aprendizado dos alunos após as oficinas, a 
maioria das dúvidas que surgiram, referem-se à identificação da mudança das 
reações ácidos e bases, além da dificuldade de distinguir os fatores que 
influenciam na velocidade da reação. Na análise dos questionários (após a 
parte experimental) sobre a compreensão dos discentes acerca dos conteúdos 
abordados nas oficinas durante a parte teórica e após a parte prática, 
observou-se uma melhora no entendimento sobre os assuntos abordados pela 
maioria dos alunos, pode-se perceber a importância de associar teoria com as 
práticas no ensino de química. Além de perguntas sobre os conteúdos 
abordados na oficina, foram analisadas as respostas dos alunos sobre o 
desempenho dos bolsistas do PIBID durante a realização da mesma. 97 % dos 
alunos responderam que os bolsistas apresentaram as oficinas de uma forma 
clara e objetiva, esclarecendo as dúvidas existentes antes e após as oficinas. 



Oficinas teórico-experimentais são de grande importância para que os alunos 
possam vislumbrar os fenômenos abordados no seu cotidiano e desenvolver 
habilidades que possam utilizar ao longo de sua carreira como técnicos em 
química. Como bolsistas do PIBID/QUÍMICA, foi muito proveitoso ter a 
experiência de ministrar as oficinas, o que proporcionou grande aprendizagem 
na caminhada acadêmica e docente. 
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