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Este trabalho surge como proposta de intervenção no processo de ensino e 
aprendizagem, contribuindo para que o ensino de Ciências, mais precisamente 
o ensino de Química possa se desvincular do tradicionalismo e por meios de 
experimentos tornar-se mais dinâmico e atrativo, buscando motivar, despertar a 
curiosidade dos alunos assim como do próprio educador, uma vez que este 
será o mediador no processo de formação bem como no de capacitação 
quanto as perspectivas críticas e investigativas do aluno. A feira de ciências 
não consiste em abolir o ensino teórico, pois o mesmo é fundamental para 
alicerçar o conhecimento que será adquirido, propondo explicações para os 
fatos e eventos observados. Quanto aos experimentos, sua importância incide 
em aproximar o aluno da compreensão dos fenômenos ocorrentes nas 
Ciências, isso deixa evidenciado que o ensino teórico e a experimentação não 
podem ser desligados, mas utilizados de forma que se complementem dando a 
devida importância para suas particularidades. Despertar a curiosidade dos 
alunos, sobre conceitos trabalhados em sala nas aulas de ciências, em 
especial o ensino de química; Relacionar a teoria com a prática, buscando 
despertar um pensamento científico nos alunos. A Pesquisa consiste em 
observar a feira de ciências que ocorreu nos dias 27 a 31 de maio do ano de 
2019, acompanhado as atividades desenvolvidas pelos alunos dos 9° anos 
juntamente com a professora de química da Escola Estadual Presidente 
Kennedy. Eles ficaram responsáveis de expor as apresentações para os alunos 
do 6° ao 8° ano, experimentações: dissolução do isopor em acetona pura; 
experimento ácido-base, encher bexiga sem soprar, mudança de coloração, 
alteração na temperatura, formação de precipitação e liberação de gases. Após 
as experimentações foi aplicado um questionário com os alunos do 6° ao 8° 
que assistiram às experimentações e outro com os alunos dos 9° anos.  Ao 
analisarmos os dois questionários aplicados, pode-se notar a importância da 
feira de ciência para desperta curiosidade nos alunos sobre os fenômenos 
químicos presentes no nosso dia a dia, os alunos também relataram da 
importância de estudar ciências em geral. Outro ponto importante que se 
mostrou presente foi a boa assimilação dos conceitos apresentado nas 
experimentações. Conclui-se que, este trabalho ajudou na prática do ensino de 
Química, na Escola Estadual Presidente Kennedy os experimentos utilizados, 
tendem a ser considerados como parte necessária no ensino das aplicações 
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elaborado nas aulas anteriores de Química. Com isso, permitiram desenvolver 
novas habilidades, criatividade, atitudes cooperativas nas ferramentas de 
utilização didáticas, sendo muito importante para melhorar e ajudar o 
aprendizado dos alunos do Ensino Fundamental, considerando também que é 
uma prática relativamente simples e que através desta, buscamos obter uma 
melhor forma de enfatizar métodos práticos através das didáticas 
experimentais de Química na disciplina de Ciências. 
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