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O trabalho em questão visa ver a conexão do ensino de Química do ensino 

médio para com o ensino de ciências da educação fundamental em uma relação de 
uma derivada de outra. Sabe-se que a disciplina de ciências nos primeiros anos 
escolares (do 1º ao 9º) tem como finalidade preparar o estudante para carga 
acadêmica do nível posterior, em outras palavras, deixar o corpo discente pronto 
para a rotina de aulas das séries de ensino médio. Ao migrar das séries básicas para 
séries médias, para o estudante, têm-se a ligeira modificação onde sai a disciplina 
de ciências que dá lugar as disciplinas de: Química, Física e Biologia. No nono ano 
fundamental - 9º; antiga oitava série, em termos de ensino de química é onde 
acontece o "pontapé inicial", pois são tratados temas como: Separação de matérias, 
transformação de matéria, e introdução a química e diferença entre química e física 
(MILARÉ, 2009). O presente trabalho visa apresentar o impacto que o ensino de 
ciências possui, com relação a absorção dos conceitos abordados pela disciplina de 
química no ensino médio. Os dados para análise foram coletados de um grupo de 
alunos que compõem o terceiro ano do ensino médio. A partir de fichas avaliativas 
com perguntas de múltiplas escolhas, com as seguintes perguntas: 

1. Como foi seu estudo de ciências no ensino fundamental? 
2. O estudo de ciências te auxiliou no estudo de química no ensino médio?  
3. Como você classifica o ensino de química no decorrer do ensino médio?  
4. Qual seu nível de entendimento dos conceitos científicos? 
5. Média de Idade (60 alunos): aproximadamente 18,3 anos. 
6. Turma A (30 Alunos): 

R1 - Ruim/Péssimo: 33%; Regular: 27%; Bom/Ótimo: 40% 
R2 - Ruim/Péssimo: 50%; Regular: 27%; Bom/Ótimo: 23% 
R3 - Ruim/Péssimo: 37%; Regular: 30%; Bom/Ótimo: 33% 
R4 – Ruim/Péssimo: 33%; Regular: 50%; Bom/Ótimo: 17% 
Turma B (30 Alunos): 
R1 - Ruim/Péssimo: 33%; Regular: 30%; Bom/Ótimo: 37% 
R2 - Ruim/Péssimo: 46%; Regular: 37%; Bom/Ótimo: 17% 
R3 - Ruim/Péssimo: 50%; Regular: 23%; Bom/Ótimo: 27% 
R4 – Ruim/Péssimo: 37%; Regular: 43%; Bom/Ótimo: 20% 

Após a análise dos resultados podemos concluir que a apreensão dos conceitos 
básicos de ciência é de suma relevância para o ensino de química nas fases 
escolares posteriores, pois uma vez a disciplina não tendo um bom aproveitamento, 
dificilmente o corpo discente terá preparo e/ou interesse nos estudos de química e 
nas demais ciências da natureza. 
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