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Introdução: A disciplina Química é indispensável, por contribuir na formação de um
ser crítico e reflexivo diante das constantes transformações de uma sociedade
globalizada. Pesquisas em educação mostram que os estudantes apresentam
dificuldades em aprender química por não perceberem o significado ou a validade do
que estudam, e que ficam desmotivados quando os conteúdos não são
contextualizados. Em relação à química no Ensino Fundamental, as preocupações
referem-se a professores com formação deficiente, materiais didáticos pouco atrativos
e práticas docentes que não promovem aprendizagens significativas, considerando-se a
necessidade de outra abordagem nas aulas, relacionando-se o conteúdo com eventos
codidianos. Objetivo: Usar o lado lúdico dos experimentos químicos para despertar em
estudantes do Ensino Fundamental o interesse por Ciências. Relacionar o conteúdo
teórico ministrado em sala de aula com práticas, através de uma parceria com os
professores de Ciências. Conduzir a aprendizagem dos alunos em relação às
\"transformações químicas\". 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 e transformação física\". No
primeiro encontro com os alunos no Unileste, houve a apresentação do trabalho para
cada turma participante e a realização de experimentos no laboratório, que se estendeu
até o segundo encontro. Resultados: O projeto colaborou na construção de um
indivíduo crítico frente aos fenômenos da natureza. As práticas aumentaram a
motivação dos alunos quanto à Química e Física e desmistificaram atribuições
negativas a esse conteúdo. Os estudantes, por meio das estratégias da aprendizagem
significativa, conseguiram construir o conceito de \"transformação química e
transformação físicas\", alcançando-se, assim, o principal objetivo do trabalho. Os
princípios facilitadores da aprendizagem significativa contribuíram para desenvolver
nos estudantes habilidades de perceber, saber falar sobre e interpretar fenômenos
químicos e físicos da matéria. A valorização da participação dos alunos nas atividades
estimulou o trabalho em grupo, a capacidade de organização e a distribuição de tarefas
entre eles. Além disso, o desenvolvimento das atividades práticas proporcionou-lhes
vivências e experimentações que favoreceram o uso do raciocínio lógico para explicar
as observações experimentais. Através de suas percepções de mundo, levaram para a
sala de aula suas considerações e indagações a respeito dos fenômenos analisados.
Coube aos monitores, então, conduzi-los no processo de aprendizagem na direção da
aquisição do conhecimento científico e incentivá-los quanto ao raciocínio coerente
com o tema em estudo O projeto atendeu aproximadamente 120 alunos do colégio
Padre de Man. Conclusão: O trabalho contribuiu para motivação dos alunos quanto ao
estudo do conteúdo; desmistificação de concepções errôneas sobre química; interação
e comunicação dos estudantes; uso do raciocínio lógico; entre outras habilidades. Os
monitores perceberam a importância do educador, que deve ser seguro na disciplina
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que leciona.
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