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Introdução: Criado para complementar o conteúdo visto em sala de aula, o projeto
Experimentos de Química para o Ensino Médio, 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. Acredita-se
que tudo o que é visto na prática, ou seja, palpável para os alunos, desperta o desejo e a
curiosidade de querer saber sempre mais, aprender coisas novas e mais uma vez,
querer praticá-las.  Objetivo: Nesse contexto, objetiva-se apresentar o projeto de
extensão desenvolvido nos laboratórios de química do Unileste, juntamente com as
escolas parceiras, dando maior visibilidade a todas as atividades e estratégias para
tornar o estudo da química mais instigante aos olhos dos estudantes. Metodologia: O
projeto conta com uma metodologia que tem como base a intensa 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, é, em seguida,
posto em prática, para que os estudantes vejam a química de fato acontecer.  
Resultados: A participação dos alunos do Unileste na feira de ciências de uma escola
em Timóteo, deu uma boa noção do que o projeto tem a oferecer para a sociedade, com
muitos experimentos divertidos e bonitos aos olhos de qualquer expectador. Sendo
muito importante, o projeto ainda conta com três apostilas de experimentos com cargas
teóricas estrategicamente distribuídas, abordando de forma particular o conteúdo de
cada ano do Ensino Médio, com foco no processo prático de tudo o que é enunciado. 
Conclusão: Por fim, considerando a satisfação dos estudantes na feira de ciências e o
grande interesse dos professores parceiros em trazê-los ao Unileste para assistir as
aulas ministradas nos laboratórios pelos próprios alunos do Centro Universitário,
torna-se perceptível toda a potencialidade de aprendizado do projeto desenvolvido. 
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