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Os alunos do ensino médio têm dificuldades em compreender alguns assuntos 
de química abordados em sala por acharem muito abstratos e de difícil 
aprendizagem. Assim, aprendizagem da química ocorre na medida em que 
aprender não é apenas copiar ou reproduzir a realidade, aprendem-se quando 
acontece a capacidade de elaborar uma representação pessoal sobre o objetivo 
da realidade ou conteúdo que se pretende aprender. Então, para o ensino de 
Química, no conteúdo do número de oxidação, o professor é de suma 
importância, pois ele terá a tarefa de fazer com que seus alunos passem a ver 
as concepções científicas como mais proveitosas e mais coerentes em relação a 
aprendizagem no cotidiano. E as aulas experimentais despertam o interesse do 
aluno, podendo ser motivadoras, como se o aluno apreendesse muitos mais na 
prática, do que na teoria, logo, estimulam o aluno a construir conceitos sobre o 
assunto, ou seja, utilizar formas alternativas de internalizar e concretizar o 
conteúdo através de um experimento englobando os tópicos explicados pelo 
professor. Observando a dificuldade que os alunos do 2º ano do ensino médio 
da Escola Estadual Marcoantonio Vilaça têm em compreender assuntos 
abstratos ao seu dia a dia, foi proposto esse trabalho que teve por objetivo 
ajudar na melhoria no ensino-aprendizagem com a inclusão de aulas 
experimentais no conteúdo do Número de oxidação utilizando materiais de baixo 
custo com alunos do ensino médio. A metodologia utilizada para o assunto de 
número de oxidação seguiu duas etapas: a primeira foi realizada uma aula 
teórica sobre o assunto com muitos exemplos de como ocorre uma reação de 
oxi-redução seguida de um experimento conhecido como “Camaleão Químico”, 
com materiais de fácil acesso e do cotidiano dos alunos, experimento que trata 
sobre o número de oxidação. Durante a aula experimental observou-se que os 
alunos tiveram uma atenção e interesse bem aguçado sobre o assunto, pois 
houve muitos questionamentos que foram respondidos no decorrer da aula.  de 
um jeito significativo na opinião dos alunos que participaram. A disciplina de 
química é considerada pelos alunos de difícil entendimento, e através de 
experimentos alternativos, foi mostrado algo diferenciado, onde o aluno consiga 
associar o conteúdo com o seu cotidiano, compreendendo que desde o simples 
processo de respirar e comer, a química já se faz presente. Com isso, na 
abordagem deste assunto é possível relacionar tanto a teoria quanto a pratica, e 
mostrar as diversidades experimentais na química, foi notável a participação dos 
alunos com a prática realizada e o interesse investigativo pela química. 
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