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Introdução: A química pode ser definida como a ciência que estuda a natureza da
matéria, suas propriedades e transformações. Ela está presente em nosso dia a dia, em
todos os materiais que nos cerca, e em todos os seres vivos. O projeto Experimentos de
Química para as escolas traz consigo uma enorme gama de conceitos e princípios
fundamentais a serem trabalhados de forma a enriquecer e tornar o estudo da química
mais interessante para os alunos das escolas da região. Relacionando-se o conteúdo
com eventos cotidianos, se desperta o desejo de querer saber sempre mais e aprender
coisas novas. Objetivo: Nesse contexto, objetiva-se apresentar o projeto de extensão
desenvolvido nos laboratórios de química do Unileste, juntamente com as escolas
parceiras. Ao passo que, promove-se o aprendizado da ciência química a estudantes
usando o lado lúdico dos experimentos para despertar o interesse por Ciências,
valorizando a discussão coletiva de resultados. Metodologia: Os alunos extensionistas
e orientadores escolheram e testaram experimentos químicos, estudaram como o
conteúdo presente nas práticas seria repassado para os alunos e elaboraram roteiros de
experimentos que evidenciassem o conceito de \\\"transformação química\\\".
Posteriormente a participação dos alunos, sendo eles, os protagonistas do aprendizado,
de modo que tudo o que é passado e desenvolvido na teoria, por meio das apostilas e
aulas explicativas, e em seguida, posto em prática, para que os estudantes vejam a
química de fato acontecer. Resultados: Os princípios facilitadores da aprendizagem
contribuíram para desenvolver nos estudantes habilidades de perceber, saber falar e
interpretar fenômenos químicos da matéria. Foram realizados mais de dez
experimentos como pasta de dente de elefante, sublimação do iodo, combustão do
propano, mensagem secreta, água furiosa e sangue falso, abrangendo os conteúdos de
transformações químicas e físicas, equilíbrio químico e teoria de ácidos e bases. Já
foram atendidos 120 alunos da Escola Municipal Márcio Andrade Guerra, em Ipatinga,
além de 90 alunos do nono ano do Centro Educacional Católica em Timóteo. No
projeto conjunto entre Prefeitura de Coronel Fabriciano e Unileste Empreender Social,
foi realizada a Produção de Sabão Caseiro, onde foram atendidas 30 pessoas.
Conclusão: Este projeto evidencia-se de suma importância nas atividades universitárias
e sociais. Considerando a satisfação dos estudantes e o grande interesse dos
professores em trazer os alunos para assistir as aulas ministradas nos laboratórios pelos
próprios universitários, torna-se perceptível a potencialidade de aprendizado do projeto
desenvolvido.
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