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Introdução: Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM)
sugerem que os conteúdos ensinados no ensino médio levem em consideração os
assuntos que favoreçam a compreensão do mundo econômico,social e político.Os
conhecimentos provenientes do ensino da Química permitem a construção de uma
visão de mundo mais articulada e menos fragmentada.A aprendizagem de química
deve possibilitar aos alunos a compreensão das transformações químicas que ocorrem
no mundo físico de forma abrangente e integrada e assim possam julgar com
fundamentos as informações advindas da mídia,da escola,das pessoas,entre outros,e
com isso o aluno tomará decisões enquanto indivíduos e cidadãos. Objetivo: O
objetivo principal desse trabalho é desenvolver e elaborar roteiros de aulas
experimentais de química para alunos de ensino médio, bem como a construção e/ou
reformulação de conceitos que estão inseridos nas práticas, valorizando a discussão
coletiva dos resultados experimentais e interpretações técnicas. Metodologia: Para
efetivação deste trabalho foram analisados artigos da literatura sobre o ensino de
química, buscando conhecer métodos pedagógicos a fim de desenvolver as habilidades
e competências previstas nos PCNEM para elaboração de roteiros de aulas práticas
relacionadas com o cotidiano e com o conteúdo do 3º ano trabalhado na escola
parceira, além disso, foi feita uma avaliação do material didático elaborado pela equipe
pedagógica e orientadores do projeto. Resultados: Foram elaborados roteiros
experimentais que visam à construção de conceitos químicos presentes no currículo
escolar de alunos do 3º ano do Ensino Médio com os seguintes temas: i) Produção de
doce de leite; ii) Produção de etanol; iii) Química forense. A avaliação do
conhecimento adquirido pelos alunos será realizada por meio de uma análise de
questionários respondidos pelos alunos no início e ao término das atividades práticas.
Uma vez que os resultados são parciais e que por motivos externos as aulas práticas
elaboradas não foram aplicadas na escola parceira, não é possível inferir sobre os
mesmos, logo, espera-se que após a realização dos experimentos, os alunos tenham
capacidade de relacionar os conteúdos de química ministrados em sala de aula com o
seu cotidiano, com os processos produtivos das indústrias e com a análise química nas
perícias da polícia.  E que o projeto seja uma oportunidade do aluno desenvolver a
capacidade de articular os diversos conteúdos escolares que são ministrados de forma
fragmentada para a análise/explicação dos experimentos realizados. Conclusão:
Espera-se com a realização destes experimentos alcançarem as competências e
habilidades propostas nos PCNEM, bem como também ajudar na construção e/ou
reformulação de conceitos químicos e uma revisão de conteúdos, através das variadas
propostas de experimentos, uma vez que os estudantes do 3º ano estão em fase de
vestibular.
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