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O estudo das ciências da Natureza possibilita ao homem contemplar traços de 
arquitetura de inteligência em sua própria criação, compreender o estudo da Química, 
possibilita vislumbrar toda essa engenhosidade de forma a acrescentar valores para 
o seu próprio desenvolvimento e posteriormente transmiti-lo para as gerações futuras. 
A educação é o fator principal para a formação do caráter do ser humano, quanto 
melhor a sua qualidade, melhor será seus resultados perante a sociedade e 
compreensão de mundo. Com isto, deve-se haver uma análise educacional 
constante, em prol de ponderar o seu rendimento no processo de ensino e 
aprendizagem. Desta forma, este trabalho obteve como objetivo analisar a apreensão 
curricular de 69 alunos do 2º Ano do Ensino Médio em seu primeiro contato com o 
assunto de Termoquímica em uma Escola Estadual da cidade de Manaus, realizado 
em duas aulas distintas com metodologias diferentes, uma apenas com o ensino 
tradicional e outra pelo método explicativo experimental com materiais de baixo custo 
com os experimentos: Balão de água e ar em contato com a vela acesa e Reação 
Exotérmica com colher de plástico e Permanganato de Potássio. Os resultados foram 
bem significativos estavam de acordo com o esperado, portanto, com base nos dados 
coletados, é notório que, a adoção de aulas diferenciadas, auxiliam na apreensão 
curricular dos discentes assim como despertam a curiosidade e o espírito do jovem 
pesquisador, havendo desta forma, a necessidade de alternância de metodologias 
para melhor qualidade no processo de ensino e aprendizagem de Química. 
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