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O presente projeto foi idealizado de forma que estudantes do Ensino 
Fundamental e Médio da Escola Estadual João Dantas Filgueiras localizada no 
Município de Três Lagoas – MS tivessem acesso à experimentação em 
Química como fator motivador e problematizador nas aulas de modo reflexivo. 
Uma das alternativas para trabalhar os conceitos químicos em sala de aula é 
relacioná-los com a vida e o cotidiano dos estudantes. A ação contemplou a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, as quais ocorrem de 
forma significativa quando a produção do conhecimento é capaz de contribuir 
para a transformação da sociedade. Esperou-se, com o projeto, motivar e 
despertar o interesse dos alunos pela ciência, contribuindo para a formação de 
novos cientistas e futuros docentes. Objetivos: Pretendeu-se (i) Propiciar aos 
discentes do Ensino Fundamental e Médio a oportunidade de realizar 
experimentos didáticos, envolvendo a disciplina de Química e (ii) contribuir com 
uma aprendizagem significativa. Descrição da Experiência: Durante a 
realização do projeto, os professores envolvidos indicaram tópicos para 
realização dos experimentos, seguindo o plano de ensino da disciplina de 
Química. À medida que os temas foram indicados, a equipe executora do 
projeto ora selecionou ora desenvolveu experimentos seguros, coerentes e 
interessantes, abordando o tópico proposto. Os experimentos foram testados, 
organizados em kits e levados à escola para realização pelos alunos do Ensino 
Fundamental e Médio durante as aulas de Química. Após a realização dos 
experimentos, foram realizadas a problematização e a discussão dos conceitos 
envolvidos. Impactos da Experiência: A partir da experimentação, foi possível 
observar que, a cada etapa do projeto, os discentes apresentavam maior 
interesse em compreender os experimentos que estavam sendo realizados, 
bem como a relação com os conteúdos trabalhados em sala de aula. Outro 
aspecto importante relatado pelos docentes da Escola João Dantas Filgueiras 
foi uma melhora significativa nos trabalhos e nas avaliações realizadas em 
sala, pois a experimentação veio a contribuir com o aprendizado dos conceitos 
trabalhados teoricamente. Reflexões Finais: Por meio do projeto, foi possível 
mostrar tanto aos estudantes como aos professores da Escola João Dantas 
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Filgueiras que é possível tornar as aulas de Química mais interessantes e 
dinâmicas a partir da experimentação, e que a realização de muitos 
experimentos pode ser adaptada por meio da improvisação, utilizando produtos 
vendidos em farmácias ou até mesmo em supermercados. Ressalta-se que 
houve uma maior interação entre discentes e docentes junto à experimentação, 
o que tornou o ensino e a aprendizagem mais eficazes. Um desafio para a 
equipe executora foi a presença de uma aluna com deficiência auditiva, quadro 
desafiador, porém gratificante, uma vez que, com auxílio da intérprete de 
línguas, foi possível romper barreiras e tornar a aprendizagem dessa aluna 
algo muito importante para a equipe executora, por mostrar que a Química 
pode ser ensinada e aprendida, independente das dificuldades que um aluno 
possa apresentar e que, muitas vezes, o mais importante é a capacidade de 
improvisação do docente em tornar suas aulas mais didáticas em diferentes 
situações. 
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