
 
 

AS POTENCIALIDADES DE UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE 
ESTEQUIOMETRIA 

 
KURZ1, Débora Luana; BEDIN2, Everton 

 
Este estudo tem como objetivo refletir sobre uma estratégia de ensino que 
potencializou a construção do conhecimento acerca de cálculos estequiométricos na 
aula de Química, por meio de uma plataforma digital de aprendizagem baseada em 
jogos. No âmbito educacional, as propostas didáticas e pedagógicas, permeadas 
pelas interfaces digitais, corroboram para a emersão da aprendizagem em função do 
domínio e da apropriação da linguagem relacionada às redes de informação e 
comunicação, bem como consistem em uma possibilidade de sistematizar múltiplos 
conhecimentos sob inúmeras perspectivas. Desse modo, ressalta-se que a utilização 
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s), para a abordagem de 
objetos de conhecimento desta área, propicia a dinamização da construção do 
conhecimento em decorrência de uma série de contribuições, seja em relação ao 
envolvimento e a curiosidade dos estudantes ou no fomento aos processos de 
interação, diálogo e colaboração entre estes. Entretanto, é preciso desenvolver 
competências e habilidades digitais, de modo que os professores se sintam capazes 
de incorporar as TIC’s em suas práticas docentes, uma vez que o potencial deste 
recurso não está relacionado ao objeto propriamente dito, mas na forma em que o 
mesmo é utilizado. Considerando os pressupostos, elaborou-se, para uma turma de 
2º ano de Ensino Médio, um Quiz no Kahoot que contemplou questões relacionadas 
ao ensino de cálculos estequiométricos para as aulas de Química na Educação 
Básica. Para a elaboração do produto educacional, selecionou-se, por meio de uma 
varredura em materiais de apoio (livros, Internet), doze atividades acerca de tópicos 
relacionados ao ensino de estequiometria. Na sequência, após a seleção de uma 
atividade, em decorrência da realidade da escola, criou-se um questionário no 
Kahoot, o qual consiste em uma plataforma de aprendizagem, que apresenta três 
modalidades de tarefas, sendo elas: Quiz, Discussion e Survey. Dentre as 
potencialidades desta plataforma, destacam-se a sua gratuidade e o fácil acesso, 
assim como a não necessidade da instalação, sendo executada via Internet por meio 
de recursos como celular e Datashow. Quanto aos resultados obtidos perante a 
realização de tal proposta, destaca-se o envolvimento dos estudantes durante a 
execução da atividade, o qual supõe-se ser decorrente da dinamicidade da 
plataforma, bem como a utilização dos dispositivos móveis, ressaltando seu 
potencial educativo. Em relação ao rendimento dos discentes, pontua-se que este foi 

                                                             
1Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade –
PPGECIM –da Universidade Luterana do Brasil – ULBRA. E-mail: kurz.deboraluana@gmail.com 
2Doutor em Educação em Ciências. Professor no Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências e Matemática – PPGECIM – da Universidade Luterana do Brasil – ULBRA. E-mail: 
bedin.everton@gmail.com 



significativamente positivo, principalmente em relação aos indivíduos que 
historicamente apresentam resultados negativos em atividades avaliativas 
embasadas em padrões tradicionais de ensino. Além disso, evidenciou-se a 
apropriação da atividade pelos discentes em decorrência da utilização das TIC’s, 
uma vez que estes são nativos digitais. Portanto, sugere-se o uso desta plataforma 
como uma atividade complementar e potencializadora no ensino de estequiometria, 
sendo utilizada na abordagem de diferentes tópicos de estudo; o docente tem a 
responsabilidade de organizar o objeto educacional em relação à temática a ser 
explorada e aos objetivos a serem alcançados. Portanto, como supracitado, a 
utilização deste produto educacional corrobora para a construção do conhecimento 
dos sujeitos envolvidos em função de seu caráter dinâmico, proporcionando o 
envolvimento efetivo destes durante o processo.  
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