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CONTEXTUALIZAÇÃO

Pode-se caracterizar a tabela periódica como ferramenta fundamental para o
entendimento de todos os elementos químicos existentes atualmente. Nela encontra-se
os  elementos  dispostos  de  forma  organizada  e  lógica.  Entretanto,  a  organização  da
mesma foi motivo de discussão, sendo que a tabela atual deriva de outras primitivas. 

Os modelos antigos são três, sendo eles: 
1. Classificação de Döbereiner - Lei das Tríades (1829);
2. Classificação de Chancourtois - Parafuso Telúrico (1862);
3. Classificação de Newlands - Lei das Oitavas (1864).

O  primeiro  modelo  foi  elaborado  pelo  cientista  alemão  Döbereiner,  que
observou que alguns elementos poderiam ser agrupados de acordo com a semelhança
das  suas  massas  atômicas.  O  segundo  modelo,  elaborado  por  Chancourtois,  que
organizava os elementos em forma de cilindro,  considerando-se semelhantes  aqueles
elementos que se encontravam na mesma vertical. Já o terceiro modelo, proposto por
Newlands, classificava os elementos de acordo com a ordem crescente do seu número
atômico.  Esses  três  modelos  foram  considerados  de  alguma  forma  falhos,  porém
contribuíram para a elaboração da tabela periódica atual (COELHO, 2015). 

A tabela  periódica  atual  foi  formulada  pelos  químicos  Julius  Lothar  Meyer
(1830-1895) e Dmitri  Ivanovitch Mendeleev (1834-1907), a fim de apresentar de forma
organizada os elementos conhecidos até hoje em todo o mundo. Pode-se encará-la como
um objeto facilitador do estudo. Organiza-se da seguinte forma: os períodos são as linhas
horizontais  e  as famílias  são as  linhas verticais.  A Tabela apresenta  18 colunas,  que
formam  16 famílias, divididas em oito do tipo A e oito do tipo B. Ainda, os elementos são
organizados de acordo com seu estado físico(líquido, gasoso, e sólido).  A natureza dos
elementos também influencia na sua classificação dentro da tabela periódica, podendo
ser: metais, semimetais, ametais, gases nobres (SOUZA, L.A.). 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Uso correto da tabela periódica;
- Identificação do número de prótons, nêutrons, elétrons, massa e número atômico dos
elementos químicos;
- Reforçar a habilidade de cálculo. 

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

• Conhecer a história da tabela periódica;
• Reconhecer os elementos químicos através do símbolo químico;
• Compreender  que  os  números  que  aparecem junto  ao  símbolo  químico  na
tabela, são referentes à massa atômica e número atômico;
• Entender que número atômico e número de prótons são a mesma coisa;
• Desenvolver  agilidade  para  achar  os  elementos  químicos  dentro  da  tabela
periódica. 



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A atividade será dividida em duas aulas, sendo que no 1º momento os alunos
terão contato com a parte teórica do conteúdo, aprenderão a usá-la e a identificar seus
respectivos números atômicos, massa atômica e famílias. 

A segunda parte da atividade consistirá na construção de uma tabela periódica
reciclável e didática, que será feita a partir de caixas de remédio vazias, jornal e tintas
guache (disponibilizadas pela bolsista-ID). Os alunos deverão levar o material solicitado
para que ocorra segunda etapa. A tabela, após sua confecção fica disponível em aula
para os educandos, a fim de facilitar seu estudo. 

A terceira parte consistirá em um jogo didático, o bingo dos elementos químicos.
Que  terá  como  objetivo  verificar  se  as  duas  primeiras  atividades  facilitaram  o
reconhecimentos dos símbolos dos elementos químicos.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO

No dia 18 de maio de 2017, na E.E.E.M. João Pedro Nunes, com as turmas 9º
B e 9ºC, do turno da tarde, realizou-se uma atividade que tinha como intuito introduzir aos
educandos a tabela periódica. 

Foi realizada uma explanação, com auxílio de slides, onde se falou brevemente
da história da tabela periódica, que foi formulada pelos químicos Mandeleiev e Meyer, a
fim de apresentar  de forma organizada os elementos conhecidos até hoje em todo o
mundo. Pode-se encará-la como um objeto facilitador do estudo. Organiza-se da seguinte
forma: os períodos são as linhas horizontais e as famílias são as linhas verticais. A Tabela
apresenta 18 colunas, que formam  16 famílias, divididas em oito do tipo A e oito do tipo
B. Ainda, os elementos são organizados de acordo com seu estado físico (líquido, gasoso,
e sólido).  A natureza dos elementos também influencia na sua classificação dentro da
tabela periódica, podendo ser: metais, semimetais, ametais, gases nobres. 

Após a explicação, foram feitos quatro questionamentos ao alunos, como exercício
de fixação do conteúdo.

Para  tornar  a  atividade  mais  dinâmica,  na  próxima  intervenção  os  alunos
elaborarão uma tabela a partir de materiais recicláveis, como caixas de remédio vazias e
jornal. E ainda, poderá ser realizado o bingo dos elementos químicos, para reforçar a
memorização dos símbolos químicos dos elementos de forma lúdica.



Fig. 1: Bolsista-ID explanando aos alunos do 9ºC.

Fig. 2: Bolsista-ID auxiliando alunos do 9ºC na resolução dos exercícios propostos.



Fig. 3: Alunos do 9ºB atentos à explicação dos exercícios

AVALIAÇÃO

  Como forma de avaliação, em aula foram passadas quatro perguntas sobre a
tabela  periódica,  como calcular  número  de  nêutrons  e  identificação  de  elementos  na
tabela periódica.
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