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O presente trabalho consiste na proposta de uma sequência didática baseada 
no ensino de catalise: cinética química através de uma metodologia ativa de 
aprendizagem utilizando o método “Blended Learning: Station-Rotation Model”, 
fazendo o uso de vídeos Draw Chemisty. Em particular os alunos do 2° ano 
que veem conteúdos com mais cálculos matemáticos. E quando a metodologia 
de ensino é puramente tradicional não ajuda a desmistificar a ideia de que a 
Química é uma ciência complexa e de difícil compreensão. Será utilizado a 
rotação de estações como forma de aplicação da sequência didática numa aula 
de química com duração de 50 minutos, com cerca de 25 - 30 alunos numa 
turma do segundo ano do ensino médio regular, nesse método a turma é 
dividida em 4 grupos, aproximadamente com a mesma quantidade de alunos. 
Antes de se iniciar a rotação, os alunos deverão responder um questionário de 
conhecimentos prévios. As atividades proposta nas estações são: Experimento 
com comprimido efervescente, visualização de vídeo Draw Chemistry, jogo 
Quiz, e resolução de palavras cruzadas, todas referente ao assunto de cinética 
química, ao termino eles responderam ao mesmo questionário inicial a fim de 
verificar uma maior elaboração nas respostas dadas, o que caracteriza maior 
domínio do assunto. Ao término da sequência didática proposta na rotação por 
estações, os alunos terão passado por diferentes formas de aprendizagem 
acerca do mesmo tema (cinética química) e isso promoverá maior domínio dos 
conteúdos abordados e maior será a presença de indicadores de alfabetização 
cientifica uma vez que o aluno para realizar cada estação precisará ler em 
ciências, escrever em ciências, articular ideias, investigar, criar, atuar, 
argumentar, enquanto eu no livro só é visto os três primeiros indicadores.  
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