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          Os artigos lidos fez-me refletir sobre a importância do comprometimento e motivação 

que o professor deve ter ao ministrar as aulas de química, pois este deve estar preocupad

em fazer com que o aluno consiga

mais atrativas e prazerosas. O professor deve estar em constante reciclagem, para que suas 

aulas não sejam somente conteúdo, mas para que ele

experiências e dinâmicas. 

          Os alunos do ensino médio 

suas aulas de maneira criativa e assim fazer com que o ensino/aprendizagem seja agradável 

tano para o aluno quanto para o próprio professor, que com o tempo terá a resposta positiva 

de suas aulas, através dos alunos que estarão cada vez mais empenhados e motivados para 

suas aulas de química. 
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SÍNTESE REFLEXIVA 

me refletir sobre a importância do comprometimento e motivação 

que o professor deve ter ao ministrar as aulas de química, pois este deve estar preocupad

em fazer com que o aluno consiga associar o conteúdo a prática, e assim

mais atrativas e prazerosas. O professor deve estar em constante reciclagem, para que suas 

am somente conteúdo, mas para que ele também possa introduzir jogos, 

ensino médio precisam de professores motivados e empenhados em dar 

suas aulas de maneira criativa e assim fazer com que o ensino/aprendizagem seja agradável 

tano para o aluno quanto para o próprio professor, que com o tempo terá a resposta positiva 

és dos alunos que estarão cada vez mais empenhados e motivados para 

 

PIBID CIÊNCIAS DA NATUREZA 2015 

me refletir sobre a importância do comprometimento e motivação 

que o professor deve ter ao ministrar as aulas de química, pois este deve estar preocupado 

associar o conteúdo a prática, e assim tornando suas aulas 

mais atrativas e prazerosas. O professor deve estar em constante reciclagem, para que suas 

também possa introduzir jogos, 

precisam de professores motivados e empenhados em dar 

suas aulas de maneira criativa e assim fazer com que o ensino/aprendizagem seja agradável 

tano para o aluno quanto para o próprio professor, que com o tempo terá a resposta positiva 

és dos alunos que estarão cada vez mais empenhados e motivados para 



UNIPAMPA – Campus Dom Pedrito–Rua 21 de Abril, n
o
. 80–Bairro São Gregório 

CEP 96450-000 – Dom Pedrito – Rio Grande do Sul 
Fone: (53) 3243-9539 - Fax: (53) 32405440 

 

 

                OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 


