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Introdução 
As aulas experimentais complementam o conteúdo, trazendo ao aluno uma experiência diferenciada, o que facilita o 
ensino-aprendizado, melhora o rendimento escolar, torna a aula atrativa e dinâmica. De acordo com Móran (2015), 
não basta simplesmente ensinar o que o livro nos traz, tratando a ciência como sendo imutável e isolada dos outros 
conhecimentos. Por isso, o objetivo desse trabalho foi levar conhecimento sobre Carboidratos aos alunos do ensino 
médio por meio de experimentos que os ajudem a identificar a presença de amido em alimentos do seu dia a dia.  

Metodologia 
O projeto foi realizado na Escola Estadual Presidente Castelo Branco localizada na cidade Manaus, com 20 alunos do 
ensino médio. A metodologia consistiu em duas etapas, a primeira etapa se deu por uma aula teórica sobre 
carboidratos e grupos funcionais presentes, a segunda etapa foi à aplicação do experimento “identificação de amido” 
presente em frutas, legumes e massas. Este experimento foi escolhido como ferramenta para auxiliar o ensino dos 
alunos frente as dificuldades em relacionar o conteúdo estudado com o contexto em que o aluno está inserido. Ao 
final foi dado um questionário com questões objetivas para coletar dados necessários para verificar a assimilação dos 
alunos ao conteúdo. 

Resultados e Discussão 
No figura 1 é possível analisar que os alunos não tem aula experimental como apoio de ensino e de acordo com 
Alves (2014) o uso de laboratórios para as aulas se apresenta ainda nos dias de hoje  é uma expressiva ferramenta 
que pode auxiliar o professor em suas atividades cotidianas. Observa-se que se obteve com êxito o resultado da aula 
exposta sobre a reação que acontece no experimento, onde o iodo reage com o alimento identificando o amido, os 
alunos assimilam com maior clareza a presence de amido, mostrando que é possível associar uma ferramenta no 
aprendizado. Conforme Lima e Barbosa (2015) a partir do momento em que os alunos se deparam com assuntos 
abstratos, como as reações químicas, e estes não conseguem compreender o mínimo requerido para o assunto, a 
ciência tende a se tornar mais difícil para os mesmos. Também pode-se verificar que aulas dinamizadas facilitam o 
ensino do assunto, pois é preferível que o aluno aprenda de forma significativa do que por memorização. 
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Figura 1. Análise dos alunos sobre experimentos. 

Considerações Finais 
Sabe-se que, uma das grandes dificuldades no ensino médio é a falta do interesse dos alunos. E por meio desse 
projeto foi possível explorar o uso da experimentação como ferramenta de apoio a aprendizagem do conteúdo 
ministrado pelo professor. Os resultados coletados foram analisados e pode-se dizer que os alunos mostraram-se 
interessados em aprender de forma dinâmica, contribuindo para a sua formação. 
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