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RESUMO – Ultimamente tem-se percebido que alunos de ensino médio têm apresentado 
desempenho insatisfatório em algumas disciplinas de ciências exatas, entre as quais a Química. 
Algumas vezes isso se deve à forma de como as aulas são ministradas, em sua maioria expositivas e 
seguidas de exercícios de fixação. A química é uma ciência experimental, e desta forma seu ensino 
fica mais eficiente quando complementado com atividades práticas. A utilização de experimentos 
didáticos em sala de aula desperta uma maior curiosidade dos alunos sobre o assunto. Desta forma, 
o subprojeto de Química vinculado ao Projeto PIBID da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 
propõe a realização de atividades experimentais a cada término de conteúdo trabalhado. Este 
trabalho tem por objetivo enfatizar a importância de atividades experimentais no ensino de química. 
Trabalhou-se com seis turmas de primeiro ano do ensino médio de uma escola da rede pública de 
ensino (aproximadamente 180 alunos).Dentre os experimentos realizados podem ser citados a 
determinação do teor de álcool na gasolina e também o experimento do Vulcão Submarino. Essas 
atividades abordam conceitos importantes como, por exemplo, densidade, solubilidade, controle de 
qualidade, etc. Verificou-se que a atividade proporcionou reflexões sobre as inter-relações do 
conhecimento científico com os demais conhecimentos, em que os alunos participam de maneira 
mais motivada, questionando e refletindo. A exploração de novos domínios contribuiu na construção 
do conhecimento crítico pelos alunos e na reflexão sobre a importância da química no dia-dia. O 
Ensino de Química vinculado com experimentação em sala de aula constitui em uma maneira mais 
dinâmica e atrativa para os alunos, melhorando o desempenho do processo de ensino. 
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