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A Tabela Periódica é considerada o alfabeto da Química e sua função é nos mostrar do 
que é feito o mundo que nos cerca. O ensino atual da Classificação Periódica precisa 
resgatar o interesse e a curiosidade dos alunos para que os mesmos percebam a 
relevância dos elementos químicos em seu cotidiano. Segundo as Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), a escola precisa propor situações em 
que professores e alunos possam interagir e produzir conhecimentos contextualizados. 
Considerando a importância que o estudo da Tabela Periódica representa para a 
aprendizagem dos conteúdos de Química, como também para o cotidiano, esta pesquisa 
buscou contribuir para a melhoria do ensino-aprendizagem dessa relevante ferramenta 
na Escola Estadual Professor Theotônio Vilela Brandão, Maceió – AL. O trabalho tem 
como objetivo contribuir para que a aprendizagem de Tabela Periódica seja realmente 
significativa para o aluno, atendendo as orientações dos documentos oficiais, no que se 
refere a contextualização do conhecimento, proporcionando aos discentes o 
desenvolvimento de uma ferramenta que sirva de apoio ao livro didático. Inicialmente os 
alunos tiveram aulas expositivas sobre o conteúdo de Tabela Periódica com base no 
livro didático adotado pela escola. Foi apresentado um vídeo sobre a história da Tabela 
Periódica para que o aluno compreendesse como a mesma foi elaborada e percebesse 
a importância de estudá-la. Após esse momento, os alunos foram convidados a fazer 
uma pesquisa bibliográfica sobre a aplicação dos elementos químicos no cotidiano e um 
breve relato sobre a sua história. Estes foram orientados a formar equipes para 
elaboração do trabalho seguindo as seguintes etapas: a primeira etapa foi colocar os 
símbolos dos elementos químicos em ordem alfabética. Na segunda etapa os alunos 
pesquisaram e coletaram informações de cunho histórico, social e científico sobre os 
elementos. Os alunos tiveram 8 dias para dar o retorno da pesquisa. De posse das 
informações, os estudantes selecionaram aquelas que estavam de acordo com a 
proposta do trabalho. A próxima etapa foi registrar os símbolos dos elementos com as 
informações coletadas. Esse procedimento foi adotado para todos os 118 elementos da 
Tabela Periódica. Os alunos tiveram 15 dias para conclusão dessa etapa. Ficou a critério 
do aluno fazer o trabalho digitalizado ou manuscrito. Na fase final a equipe elaborou a 
capa, o sumário, as referências e etc. Com a confecção do dicionário, o aluno 
desenvolveu várias habilidades como, por exemplo, a escrita e leitura dos símbolos dos 
elementos, a criatividade, espírito investigativo, o protagonismo, entre outros. A partir da 
contextualização dos elementos químicos e da apropriação de seus símbolos, os 
estudantes obtiveram mais condições para avançar no estudo da Química.  
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Para que os objetivos do ensino de Tabela Periódica sejam alcançados, é preciso buscar 
uma nova forma de ensinar e de aprender esse instrumento. O educando precisa 
compreender como a Química se faz presente em vários contextos do nosso cotidiano e 
perceber a importância da Tabela Periódica não só para a ciência como para a vida. 
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