
 

 

 

                                                                

 
 

MÉTODOS ALTERNATIVOS CONTEXTUALIZADOS PARA O ENSINO 
DE QUÍMICA: UMA PERSPECTIVA DE APRIMORAMENTO DE 

COMPETÊNCIAS PARA O ESTUDO DE POLÍMEROS

RESUMO 

O uso de polímeros na atualidade é bastante amplo, desde o uso de utensílios domésticos 
como as panelas de teflon até aparelhos tecnológicos como em equipamentos de aviação. 
Por ser um tema de grande utilização no cotidiano, torna
estudo. O ensino de química para os discentes é, muitas das vezes complexo, considerado 
de difícil compreensão, por isso, o desafio de tornar
seguinte trabalho, trata-se da aplicação de uma metodologia qualita
relacionada ao ensino de polímeros. Esta pesquisa foi elaborada de forma contextual, 
utilizando como instrumentos de análise demonstração e execução de experimentos simples 
como a produção de slimes e espumas, questionários antes e ap
relacionados com o tema polímeros. Estes, foram realizados através de um minicurso e 
aulas expositivas para as turmas do curso técnico integrado de petróleo e gás, técnico em 
química e licenciatura em química do Instituto Federal Flumi
conteúdo é ministrado em Química Orgânica, especificamente, no 3° ano do Ensino Médio 
ou 2° ano do Ensino médio se o sistema adotado pela escola for em formato de pré
vestibular, conforme orientação do Componente Curricular. De 
experimentação no ensino de química e o uso de atividades contextualizadas contribuiu 
significativamente de forma positiva na construção do conhecimento científico por parte dos 
discentes, pois os mesmos mostraram através dos quest
concepções. Isso porque permite que o conteúdo ensinado seja relacionado aos 
acontecimentos cotidianos dos mesmos e torne
compreensão. Sendo assim, esse tipo de metodologia de ensino serve como uma 
ferramenta alternativa para as aulas de química no ensino médio.
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O uso de polímeros na atualidade é bastante amplo, desde o uso de utensílios domésticos 
como as panelas de teflon até aparelhos tecnológicos como em equipamentos de aviação. 
Por ser um tema de grande utilização no cotidiano, torna-se de grande impor
estudo. O ensino de química para os discentes é, muitas das vezes complexo, considerado 
de difícil compreensão, por isso, o desafio de tornar-se parte do cotidiano do aluno. O 

se da aplicação de uma metodologia qualitativa contextualizada, 
relacionada ao ensino de polímeros. Esta pesquisa foi elaborada de forma contextual, 
utilizando como instrumentos de análise demonstração e execução de experimentos simples 
como a produção de slimes e espumas, questionários antes e após a experimentação, 
relacionados com o tema polímeros. Estes, foram realizados através de um minicurso e 
aulas expositivas para as turmas do curso técnico integrado de petróleo e gás, técnico em 
química e licenciatura em química do Instituto Federal Fluminense – campus Cabo Frio. O 
conteúdo é ministrado em Química Orgânica, especificamente, no 3° ano do Ensino Médio 
ou 2° ano do Ensino médio se o sistema adotado pela escola for em formato de pré
vestibular, conforme orientação do Componente Curricular. De acordo com a pesquisa, a 
experimentação no ensino de química e o uso de atividades contextualizadas contribuiu 
significativamente de forma positiva na construção do conhecimento científico por parte dos 
discentes, pois os mesmos mostraram através dos questionários mudança em suas 
concepções. Isso porque permite que o conteúdo ensinado seja relacionado aos 
acontecimentos cotidianos dos mesmos e torne-os de mais fácil visualização e 
compreensão. Sendo assim, esse tipo de metodologia de ensino serve como uma 
erramenta alternativa para as aulas de química no ensino médio.

Contextualização; Experimentação; Polímeros; Química 

_________________________________ 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, CLQCF, Cabo Frio 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, 

RJ, Vinícius.moreira@iff.edu.br 

      

MÉTODOS ALTERNATIVOS CONTEXTUALIZADOS PARA O ENSINO 
DE QUÍMICA: UMA PERSPECTIVA DE APRIMORAMENTO DE 

COMPETÊNCIAS PARA O ESTUDO DE POLÍMEROS 

AZEVEDO, Amanda Rebelo de 1; 
Mestranda em Química 

MOREIRA, Vinícius Fernandes 1 

Doutor em Ciências Naturais 

O uso de polímeros na atualidade é bastante amplo, desde o uso de utensílios domésticos 
como as panelas de teflon até aparelhos tecnológicos como em equipamentos de aviação. 

se de grande importância o seu 
estudo. O ensino de química para os discentes é, muitas das vezes complexo, considerado 

se parte do cotidiano do aluno. O 
tiva contextualizada, 

relacionada ao ensino de polímeros. Esta pesquisa foi elaborada de forma contextual, 
utilizando como instrumentos de análise demonstração e execução de experimentos simples 

ós a experimentação, 
relacionados com o tema polímeros. Estes, foram realizados através de um minicurso e 
aulas expositivas para as turmas do curso técnico integrado de petróleo e gás, técnico em 

campus Cabo Frio. O 
conteúdo é ministrado em Química Orgânica, especificamente, no 3° ano do Ensino Médio 
ou 2° ano do Ensino médio se o sistema adotado pela escola for em formato de pré-

acordo com a pesquisa, a 
experimentação no ensino de química e o uso de atividades contextualizadas contribuiu 
significativamente de forma positiva na construção do conhecimento científico por parte dos 

ionários mudança em suas 
concepções. Isso porque permite que o conteúdo ensinado seja relacionado aos 

os de mais fácil visualização e 
compreensão. Sendo assim, esse tipo de metodologia de ensino serve como uma 
erramenta alternativa para as aulas de química no ensino médio. 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, CLQCF, Cabo Frio - RJ, 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, 


