
 

 

 

                                                                

 
 

APLICAÇÃO DE SIMULADORES
EXPERIMENTAIS

RESUMO 

O ano 2020 tem sido atípico em virtude da pandemia que abateu o mundo: a COVID
19. O vírus pegou desprevenidos vários setores de nossa sociedade, de modo geral, 
forçando muitas áreas a se reinventarem, sobretudo as instituiçõ
tiveram poucas semanas para transformar suas plataformas de atendimento aos 
alunos em EAD (Ensino à Distância). Inicialmente parecia que não daríamos conta, e 
até que viveríamos um “o caos”, pois muitos docentes não estavam habilitados 
trabalhar nesse formato, principalmente as instituições de ensino presencial. Somando 
forças, com colegas de equipe, suporte técnico das instituições foi possível 
transformar todo ou quase todo sistema em modelo de aulas remotas, chamadas de 
aulas virtuais. No entanto, havia uma preocupação das instituições em atender seu 
corpo discente de maneira plena, sobretudo nos cursos de química, e que parecia 
impossível de maneira remota, aulas experimentais, aulas que são presenciais nos 
laboratórios. Podemos relatar que houve um impacto que aos poucos foram 
contornados e cabendo aos professores de laboratório criar aulas que impactassem de 
forma ainda mais positiva seus alunos, afinal nesse formato estariam competindo com 
os materiais já disponíveis na interne
do fenômeno químico e suas transformações. Entretanto, o impacto não se concentra 
só no conteúdo teórico lecionado, mas também em conteúdos de cunho experimental. 
Afinal os cursos reformulados, como o caso d
engenharia de produção, reconfigurados para um currículo por competências e 
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contornados e cabendo aos professores de laboratório criar aulas que impactassem de 
forma ainda mais positiva seus alunos, afinal nesse formato estariam competindo com 
os materiais já disponíveis na internet, vídeo aulas e blogs que trazem a demonstração 
do fenômeno químico e suas transformações. Entretanto, o impacto não se concentra 
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utilização de metodologias ativas utilizando abordagem “hands on”. Nesse contexto, 
como reverter esses impropérios e manter pedagogicamente todo o
objetos de aprendizagens que complementam a trilha de conhecimento dos discentes? 
Assim, esse trabalho apresenta a perspectiva de utilização de simuladores para cobrir 
a deficiência da falta de laboratório para aulas de química experimental. A 
inicialmente estava encaminhada para perspectiva EAD para atender locais afastados 
para que dessa forma ocorresse um engajamento maior por parte dos discentes e 
utilizá-los como ferramentas para sua aprendizagem. Dessa forma, as aulas 
experimentais foram substituídas por práticas de simuladores da plataforma PHET. As 
simulações não eram completas e não abrangiam todos os temas necessários, mas 
com a diversidade de experimentos foi possível aplicar os conceitos de estequiometria, 
balanço de equações, diluições sucessivas e pH distribuindo entre as unidades 
curriculares Química Geral e Analítica. As aulas eram expositivas em salas virtuais e 
em seguida a utilização da plataforma. Os resultados foram bem satisfatórios, onde os 
alunos puderam realizar os experimentos quantas vezes fossem necessárias, sem 
problemas de tempo ou consumo de reagentes e segurança. A aprendizagem não 
ficou prejudicada por não ser utilizado um laboratório, os relatórios continham imagens 
que auxiliavam nas discussões dos result
aula experimental possa ser substituída 100%, pois está mais do que comprovado que 
o aluno aprende fazendo o experimento, entretanto pode ser uma ferramenta muito útil 
e quando possível os conteúdos podem ser re
essa a premissa para um aprofundamento das técnicas empregadas.

 

Palavras-chave: PHET, metodologias ativas, aulas experimentais, simuladores

 

 

 

 

Anais do 1º Congresso Nacional online de Estudos Científicos 

utilização de metodologias ativas utilizando abordagem “hands on”. Nesse contexto, 
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em seguida a utilização da plataforma. Os resultados foram bem satisfatórios, onde os 
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problemas de tempo ou consumo de reagentes e segurança. A aprendizagem não 
ficou prejudicada por não ser utilizado um laboratório, os relatórios continham imagens 
que auxiliavam nas discussões dos resultados. É claro que isso não significa que uma 
aula experimental possa ser substituída 100%, pois está mais do que comprovado que 
o aluno aprende fazendo o experimento, entretanto pode ser uma ferramenta muito útil 
e quando possível os conteúdos podem ser revistos em encontros presencias, sendo 
essa a premissa para um aprofundamento das técnicas empregadas. 
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