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Resolução de problemas através da        
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no ensino de química 
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Pibid subprojeto  Química 
 

Coordenadores: Dra. Mara Jappe Goi 

                            Dr. Ricardo Ellensohn 

Supervisoras: Denise da Rosa e Fabiane Inês Menezes de Oliveira Borba .  

Escolas: Escola Municipal de Ensino Fundamental Dagoberto Barcellos; 

               Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção. 
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1° Semestre de 2016 
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Atividades Realizadas 
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Manifesto em relação ao PIBID 
Observando que o Pibid contribui de forma totalmente relevante para a nossa 

formação e levando em conta a previsão de que  o mesmo corre-se o risco de se extinguir, 

realizamos a elaboração de vídeos e fotos em favor da continuidade do mesmo. 
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Oficina de toondo 

 Foi oferecido por nossos coordenadores uma oficina de “toondo”, na qual  

produzimos uma HQ com o tema “ Radiotividade”, a nossa história foi denominada como 

“De volta para o passado” – grupo: Laura, Rozymere, Priscila, Vanessa e profª Denise. 

Segue abaixo trechos da história:  
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Oficina de toondo 

Essa oficina foi realizada por nós bolsistas juntamente com a nossa supervisora em 

um turma de 9° ano, na Escola Estadual de Educação Nossa Senhora da Assunção, 

conforme seguem imagens a seguir: 
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Finalização do jogo “Em busca do Oricalco”  

Cartas em fase de edição : 
 

 

 

 

 

 

 

Observação: O designer do jogo contou com a colaboração de um bolsista voluntário 
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Teste de chama 

A atividade denominada como “teste de chama” foi realizada no Instituto Estadual de 

Educação Dinarte Ribeiro e Nossa senhora da Assunção com alunos do primeiro ano do 

Ensino Médio   
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Elaboração de artigo sobre o experimento teste de chama 

Elaboramos um artigo denominado CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA A 

REALIZAÇÃO DE AULAS EXPERIMENTAIS NA DISCIPLINA DE QUÍMICA: 

RELATO DE PRÁTICAS EM SALA DE AULA , que busca relatar a experiencia 

vivenciada em sala de aula por nós bolsistas, o mesmo foi enviado ao evento investigação 

na escola, que ocorrera na cidade de Uruguaina/RS, nos dias 27 e 28 de agosto de 2016.  
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2° Semestre de 2016 
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Elaboração da tabela periódica em sala de aula 

Nas intervenções realizadas em sala de aula pelo grupo de bolsistas juntamente com a 

professora supervisora realizamos a construção de uma tabela periódica com os alunos. 

Por meio da construção foi possível perceber o envolvimento dos mesmos, e que para eles 

após a construção da tabela, ficou mais claro a ordem e organização dos elementos 

químicos.  
 

 

 

 

 

 

 
  Construção da tabela pelos alunos, juntamente com os bolsistas e supervisores                                     Tabela disposta na parede, juntamente com bolsistas e                        

supervisores.                                                                                                                                                                                        supervisores. 

                             Fonte: Autores                                                                                                                                                       Fonte: Autores 
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Aplicação do jogos em sala de aula 

Os jogos elaborados anteriormente pelos bolsistas, supervisores e coordenadores 

foram aplicados na Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção e Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Dagoberto Barcellos.  
 

 

 

 

 

 

 
Bolsistas e supervisora se preparando para a aplicação dos jogos 

                                                                                       Fonte: Autores 
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Fotos da Aplicação dos jogos 
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A Construção do jogo Oricalco foi apresentada no XXIII encontro de Química da região 

su  
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Apresentação de oficina sobre jogos no Ensino de Química na I 

Semana Acadêmica Integrada. 



19 

Análise de livros didáticos 

Atualmente o grupo de bolsistas e supervisores está trabalhando com a análise dos 

livros didáticos utilizados na Educação Básica, a análise que tem como objetivo localizar 

atividades de experimentação e resolução de problemas. 

 

 

 

 

 
Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=livros&espv=2&biw=1536&bih=779&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja7fKz66HQAhWFf5AKHQBeDoU

Q_AUIBigB#imgrc=-W_wi_xYe_uPRM%3A, acesso em 11/10/2016 

https://www.google.com.br/search?q=livros&espv=2&biw=1536&bih=779&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja7fKz66HQAhWFf5AKHQBeDoUQ_AUIBigB
https://www.google.com.br/search?q=livros&espv=2&biw=1536&bih=779&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja7fKz66HQAhWFf5AKHQBeDoUQ_AUIBigB
https://www.google.com.br/search?q=livros&espv=2&biw=1536&bih=779&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja7fKz66HQAhWFf5AKHQBeDoUQ_AUIBigB
https://www.google.com.br/search?q=livros&espv=2&biw=1536&bih=779&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja7fKz66HQAhWFf5AKHQBeDoUQ_AUIBigB
https://www.google.com.br/search?q=livros&espv=2&biw=1536&bih=779&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja7fKz66HQAhWFf5AKHQBeDoUQ_AUIBigB
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2017 

A revisão dos livros deu origem ao seguinte artigo: 

“Resolução de Problemas: Análise em Livros Didáticos de Ciências da 

Natureza” 

❖ Que foi submetido e aprovado para o XI EMPEC 

 

❖ O PIBID de Química participou da Recepção aos calouros da UNIPAMPA 

 

❖ Foi iniciado e terminado a escrita com a participação de todos no Livro- 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
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2017 

▶ O PIBID participou do SEMINÁRIO REGIONAL PIBID/UNIPAMPA na cidade São 

gabriel. 

 

▶ Os bolsistas do PIBID participaram como avaliadores da Feira de Ciências. 

 

▶ Está em andamento a escrita do LIVRO- JOGOS LÚDICOS NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS. 
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▶ O PIBID participou do intraPIBID que foi realizado na cidade de Bagé 
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PIBID presente no dia da ciência  
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▶ O artigo do nosso grupo “EXPERIMENTOS INVESTIGATIVOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: REAÇÕES 

QUÍMICA” foi submetido e aprovado no 9ºSIEPE. 

 

▶ O PIBID dE Química se fez presente com algumas apresentações de trabalho 

no 37º EDEQ realizado em Rio Grande- RS. 

 

▶ E continua a escrita do LIVRO- JOGOS LÚDICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS. 
 


