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A Química surgiu como uma disciplina puramente experimental, servindo como base 
para explicar diversos fenômenos existentes na natureza. Neste trabalho, foi proposto 
a utilização de aulas experimentais, usando matérias alternativos de baixo custo na 
disciplina de Química, nas turmas de 1° ano A e B do ensino médio, na escola estadual 
Deputado Pinheiro Machado, Cocal-PI. É notório, que o emprego da experimentação 
nas turmas de 1° ano é de suma importância, por intermédio da mesma é possível unir 
teoria e prática. Dessa forma, funcionando como uma ferramenta didática para o ensino 
de Química, na qual promove o envolvimento dos estudantes nas aulas, despertando 
o caráter investigativo do aluno, contribuindo assim, para desmitificar a disciplina de 
Química como uma matéria de difícil entendimento, além de facilitar a compreensão 
dos conteúdos. O objetivo do projeto é contribuir para uma aprendizagem mais 
significativa, por meio do enlace teórico e experiências reais. Para tanto, a metodologia 
recorrida se deu em duas turmas, em que na turma A abordou-se, a teoria junto a 
experimentação, relacionando-as ao decorrer da explicação do conteúdo com cada 
experimento realizado. Em contrapartida, na turma B realizou-se apenas a teoria sobre 
o mesmo assunto abordado na turma anterior. Para análise dos resultados da pesquisa, 
aplicou-se dois questionários de múltipla escolha em ambas as turmas, o 1° relacionado 
aos conteúdos pautados em sala contendo 10 questões, e o 2° sobre o ponto de vista 
dos discentes em relação a implementação de aulas experimentais, compondo-se 5 
questões. Os resultados da pesquisa, foram realizados com base na análises e 
conclusões referentes as questões feitas nos questionários 1°e 2°. Comprovando-se 
que, as aulas experimentais podem de fato contribuir para solucionar a maioria das 
dificuldades que alunos encontram ao ter o seu primeiro contato com a Química. As 
reflexões sobre estes resultados, levaram-nos a considerar que aulas práticas são 
vistas como aliadas para aprendizagem. Ademais, promove um desenvolvimento e um 
avanço no ensino de Química, propiciando aos docentes uma nova proposta de ensino, 
voltada para disciplina de Química. Ademais, utilizando-se atividade experimental 
ilustrativa, que enfoca questões motivacionais e sensoriais pelo qual despertam nos 
alunos o interesse para o conhecimento científico. Contundo, a interação com a 
realidade e a nova forma de ensinar e aprender Química, constrói uma aprendizagem 
mais ativa.  
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