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Introdução 
Apesar da Química estar presente em nosso dia a dia, sabe-se que a maioria dos jovens tem aversão a esta área, 
fato este que pode estar relacionado à metodologia tradicional de ensino. Todavia, para a construção de uma 
aprendizagem significativa e que faça sentido para o aluno, é necessário que o professor disponha de diferentes 
técnicas.1 
Neste sentido, abordagens por meio de projetos torna-se uma alternativa promissora, pois é um modelo de ensino 
focado no aluno, fazendo com que este se torne mais responsável na construção de seu conhecimento.2 

Sendo assim, este trabalho assume como objetivo apresentar o relato de experiência sobre a aplicação de um projeto 
com a temática Dengue em uma feira de ciências através de alunos do 9° ano do Ensino Fundamental II. De forma a, 
propagar o conhecimento das propriedades de algumas plantas como repelente natural.  

Metodologia 
Primeiramente, os alunos realizaram uma pesquisa acerca das propriedades de algumas plantas como repelentes 
naturais. As plantas utilizadas, neste trabalho, foram o capim Citronela (Cymbopogon nardus) e o Cravo-da-Índia 
(Eugenia caryophillata).3, 4 
Neste contexto, o projeto seguiu em quatro etapas diferentes. A primeira etapa consistiu na obtenção do material 
vegetal. Na segunda etapa, ocorreu a extração dos componentes essenciais da planta, por meio da técnica de 
maceração. E nas terceira e quarta etapas, obteve-se a produção da loção repelente de Cravo-da-Índia e a vela de 
Citronela. 

Resultados e Discussão 
Como a Dengue é uma doença que se intensifica a cada ano, optamos por utilizar essa temática que é um problema 
real enfrentado por nossa sociedade. Ao utilizar os conceitos químicos, com o intuito de desenvolver estratégias 
inovadoras no controle do vetor, foi possível produzir repelentes naturais a partir das essências extraídas, assim 
como as velas com ação repelente para distribuição.  
Além disto, levar à comunidade escolar o conhecimento de uma alternativa de fácil aquisição para o combate à 
Dengue, que pôde ser verificado de forma qualitativa com aspectos quantificados através de questionário.  

Considerações Finais 
Nesta perspectiva, percebeu-se que trabalhar os conteúdos sob a forma de projeto proporciona situações de 

aprendizagem nas quais os alunos participam ativamente na construção do conhecimento, tornando o processo 

educacional uma prática mais atrativa e dinâmica, promovendo, portanto, situações de aprendizagens mais 

significativas. 
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