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RESUMO   

Durante o estágio supervisionado em Química nas aulas de observação pode
como o ensino de química é visto por alguns estudantes, onde acabam atribuindo como 
difícil de ser compreendida e sem importância para sua aprendizagem. Essas concepções 
são advindas quando alguns professores utilizam apenas embasamentos teóricos para 
ministrar suas aulas, visto que as dificuldades que muitos estudantes enfrentam estão 
exatamente em compreender o que esta sendo explicado. No estágio de regência 
especificamente sentiu-se uma inquietação de como motivar os estudantes a terem mais 
interesse pelas aulas, visto que boa parte não apresentava interesse e acabavam tirando a 
atenção dos demais. Diante do exposto, objetivou
intitulada “atividade criativa” sobre o conteúdo de ligações químicas: Iônica e Covalente 
despertando por meio de sua utilização a motivação e interesse dos estudantes pelas aulas 
ministradas. Este trabalho possui características de uma pesquisa de natureza 
descritiva. O estudo foi realizado em uma Escola Estadual, situada no município de 
Rorainópolis, no sul do estado de Roraima, com uma turma da 1ª série do Ensino Médio 
Regular na disciplina de Química. A população da pesquisa correspondeu 23 
entre 15 e 18 anos, sendo que amostra foram de 8 estudantes que participaram ativamente 
da pesquisa. Foi solicitado que os estudantes elaborassem uma atividade criativa sobre o 
conteúdo das ligações químicas: iônicas e covalentes poderia ser um 
poesia, ficando a critério de cada estudante em escolher qual destes iria utilizar.  Dentre os 
estudantes analisados, somente 2 (25%) conseguiram desenvolver a atividade proposta 

                                                                 
1 Graduada em Ciências da Natureza e Matemática com ênfase em Química e Biologia/ UERR, 
campus Rorainópolis: email: Nataliabotafogoefluminense@gmail.com
 
2  Mestre em Ensino de Ciências professora da Universidade Estadual de Roraima/ UERR, campus 
Boa Vista, Roraima, Brasil: email: 

 
 

  

                                                                 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTAGIO SUPERVISIONADO EM 

EM UMA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NO MUNICÍPIO 

DE RORAINÓPOLIS-RR 

SOUZA, Natalia da Silva

COUTINHO, Luana Cassia de Souza

Durante o estágio supervisionado em Química nas aulas de observação pode
como o ensino de química é visto por alguns estudantes, onde acabam atribuindo como 
difícil de ser compreendida e sem importância para sua aprendizagem. Essas concepções 
são advindas quando alguns professores utilizam apenas embasamentos teóricos para 
ministrar suas aulas, visto que as dificuldades que muitos estudantes enfrentam estão 
exatamente em compreender o que esta sendo explicado. No estágio de regência 

se uma inquietação de como motivar os estudantes a terem mais 
interesse pelas aulas, visto que boa parte não apresentava interesse e acabavam tirando a 
atenção dos demais. Diante do exposto, objetivou-se utilizar uma metodologia diferenciada 

titulada “atividade criativa” sobre o conteúdo de ligações químicas: Iônica e Covalente 
despertando por meio de sua utilização a motivação e interesse dos estudantes pelas aulas 
ministradas. Este trabalho possui características de uma pesquisa de natureza 
descritiva. O estudo foi realizado em uma Escola Estadual, situada no município de 
Rorainópolis, no sul do estado de Roraima, com uma turma da 1ª série do Ensino Médio 
Regular na disciplina de Química. A população da pesquisa correspondeu 23 
entre 15 e 18 anos, sendo que amostra foram de 8 estudantes que participaram ativamente 
da pesquisa. Foi solicitado que os estudantes elaborassem uma atividade criativa sobre o 
conteúdo das ligações químicas: iônicas e covalentes poderia ser um rap, música, verso, 
poesia, ficando a critério de cada estudante em escolher qual destes iria utilizar.  Dentre os 
estudantes analisados, somente 2 (25%) conseguiram desenvolver a atividade proposta 
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Durante o estágio supervisionado em Química nas aulas de observação pode-se averiguar 
como o ensino de química é visto por alguns estudantes, onde acabam atribuindo como 
difícil de ser compreendida e sem importância para sua aprendizagem. Essas concepções 
são advindas quando alguns professores utilizam apenas embasamentos teóricos para 
ministrar suas aulas, visto que as dificuldades que muitos estudantes enfrentam estão 
exatamente em compreender o que esta sendo explicado. No estágio de regência 

se uma inquietação de como motivar os estudantes a terem mais 
interesse pelas aulas, visto que boa parte não apresentava interesse e acabavam tirando a 

se utilizar uma metodologia diferenciada 
titulada “atividade criativa” sobre o conteúdo de ligações químicas: Iônica e Covalente 

despertando por meio de sua utilização a motivação e interesse dos estudantes pelas aulas 
ministradas. Este trabalho possui características de uma pesquisa de natureza qualitativa e 
descritiva. O estudo foi realizado em uma Escola Estadual, situada no município de 
Rorainópolis, no sul do estado de Roraima, com uma turma da 1ª série do Ensino Médio 
Regular na disciplina de Química. A população da pesquisa correspondeu 23 estudantes 
entre 15 e 18 anos, sendo que amostra foram de 8 estudantes que participaram ativamente 
da pesquisa. Foi solicitado que os estudantes elaborassem uma atividade criativa sobre o 

rap, música, verso, 
poesia, ficando a critério de cada estudante em escolher qual destes iria utilizar.  Dentre os 
estudantes analisados, somente 2 (25%) conseguiram desenvolver a atividade proposta 
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contemplando os conceitos das ligações químicas: iônica e
verso, enquanto que 6 (75%) tentaram mais não conseguiram. A esses dados, acrescenta
se o fato de que apesar da grande maioria não ter conseguido se expressar para fazerem a 
atividade sugerida, mas o fato deles terem tentado fa
percorrido durante o estágio, deles estarem participando e se interessando pelas aulas. 
Pode-se afirmar que a pesquisa utilizando metodologias diferenciadas permite com que os 
estudantes não sejam um mero telespectador do 
que este seja o agente ativo na construção dos conhecimentos a serem adquiridos. O 
resultado dessa atividade foi positivo, pois alguns estudantes conseguiram elaborar a 
atividade proposta de forma criativa, e percebeu
alguns estudantes, demostrando interesse pelas aulas que estava sendo ministradas. Desse 
modo a utilização de metodologias diferenciadas tem se mostrado uma ferramenta 
necessária eficaz no processo de ensino e aprendizag
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contemplando os conceitos das ligações químicas: iônica e covalente por meio do rap e 
verso, enquanto que 6 (75%) tentaram mais não conseguiram. A esses dados, acrescenta
se o fato de que apesar da grande maioria não ter conseguido se expressar para fazerem a 
atividade sugerida, mas o fato deles terem tentado fazer, mostra um avanço no processo 
percorrido durante o estágio, deles estarem participando e se interessando pelas aulas. 

se afirmar que a pesquisa utilizando metodologias diferenciadas permite com que os 
estudantes não sejam um mero telespectador do processo de ensino e aprendizagem, mas 
que este seja o agente ativo na construção dos conhecimentos a serem adquiridos. O 
resultado dessa atividade foi positivo, pois alguns estudantes conseguiram elaborar a 
atividade proposta de forma criativa, e percebeu-se uma mudança no comportamento de 
alguns estudantes, demostrando interesse pelas aulas que estava sendo ministradas. Desse 
modo a utilização de metodologias diferenciadas tem se mostrado uma ferramenta 
necessária eficaz no processo de ensino e aprendizagem.  

Atividade Diferenciada; Ensino de Química; Ligações Químicas.
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covalente por meio do rap e 
verso, enquanto que 6 (75%) tentaram mais não conseguiram. A esses dados, acrescenta-
se o fato de que apesar da grande maioria não ter conseguido se expressar para fazerem a 

zer, mostra um avanço no processo 
percorrido durante o estágio, deles estarem participando e se interessando pelas aulas. 

se afirmar que a pesquisa utilizando metodologias diferenciadas permite com que os 
processo de ensino e aprendizagem, mas 

que este seja o agente ativo na construção dos conhecimentos a serem adquiridos. O 
resultado dessa atividade foi positivo, pois alguns estudantes conseguiram elaborar a 

se uma mudança no comportamento de 
alguns estudantes, demostrando interesse pelas aulas que estava sendo ministradas. Desse 
modo a utilização de metodologias diferenciadas tem se mostrado uma ferramenta 

Atividade Diferenciada; Ensino de Química; Ligações Químicas.   


