
 

 

 

                                                                

 
 

JORNAL DIDÁTICO NO ENSINO DE QUÍMICA COMO UM 
DESPERTAR PARA A APRENDIZAGEM

 

RESUMO  

A utilização de jornais didáticos como forma de despertar o interesse do aluno aos 
conteúdos abordados na disciplina de Química no ensino médio tem se tornado um 
instrumento interessante como fonte de informação. Nesse sentido, como se fosse uma 
estratégia de ensino ou uma metodologia a mais faz do uso de jornais didáticos um recurso 
didático de forma a contextualizar e facilitar à compreensão dos conceitos químicos, além de 
resgatar o prazer pela leitura. O objetivo de criar o jornal “Coisas da Química” su
observação da dificuldade encontrada nas aulas de química para o Ensino Médio e da 
resistência dos alunos do Curso de Licenciatura em Química, em buscar a contextualização 
dos conceitos e conteúdos nos trabalhos apresentados, para que eles como fut
professores pudessem trabalhar de forma articulada do conhecimento aprendido em sala de 
aula e como aplicá-los na vida prática. A produção do jornal iniciou
extensão de uma instituição de ensino superior onde foi realizado um leva
bibliográfico para um melhor entendimento da utilização e a importância do uso de jornal 
didático como ferramenta de ensino e aprendizagem, após a construção de cada edição 
eles foram divulgados em uma escola estadual de ensino médio integral. Dev
interesse foi realizado uma oficina com a participação de um professor de química e um 
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A utilização de jornais didáticos como forma de despertar o interesse do aluno aos 
conteúdos abordados na disciplina de Química no ensino médio tem se tornado um 
instrumento interessante como fonte de informação. Nesse sentido, como se fosse uma 

de ensino ou uma metodologia a mais faz do uso de jornais didáticos um recurso 
didático de forma a contextualizar e facilitar à compreensão dos conceitos químicos, além de 
resgatar o prazer pela leitura. O objetivo de criar o jornal “Coisas da Química” su
observação da dificuldade encontrada nas aulas de química para o Ensino Médio e da 
resistência dos alunos do Curso de Licenciatura em Química, em buscar a contextualização 
dos conceitos e conteúdos nos trabalhos apresentados, para que eles como fut
professores pudessem trabalhar de forma articulada do conhecimento aprendido em sala de 

los na vida prática. A produção do jornal iniciou-se com um projeto de 
extensão de uma instituição de ensino superior onde foi realizado um leva
bibliográfico para um melhor entendimento da utilização e a importância do uso de jornal 
didático como ferramenta de ensino e aprendizagem, após a construção de cada edição 
eles foram divulgados em uma escola estadual de ensino médio integral. Dev
interesse foi realizado uma oficina com a participação de um professor de química e um 
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A utilização de jornais didáticos como forma de despertar o interesse do aluno aos 
conteúdos abordados na disciplina de Química no ensino médio tem se tornado um 
instrumento interessante como fonte de informação. Nesse sentido, como se fosse uma 

de ensino ou uma metodologia a mais faz do uso de jornais didáticos um recurso 
didático de forma a contextualizar e facilitar à compreensão dos conceitos químicos, além de 
resgatar o prazer pela leitura. O objetivo de criar o jornal “Coisas da Química” surgiu na 
observação da dificuldade encontrada nas aulas de química para o Ensino Médio e da 
resistência dos alunos do Curso de Licenciatura em Química, em buscar a contextualização 
dos conceitos e conteúdos nos trabalhos apresentados, para que eles como futuros 
professores pudessem trabalhar de forma articulada do conhecimento aprendido em sala de 

se com um projeto de 
extensão de uma instituição de ensino superior onde foi realizado um levantamento 
bibliográfico para um melhor entendimento da utilização e a importância do uso de jornal 
didático como ferramenta de ensino e aprendizagem, após a construção de cada edição 
eles foram divulgados em uma escola estadual de ensino médio integral. Devido ao grande 
interesse foi realizado uma oficina com a participação de um professor de química e um 
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professor de português da própria escola, onde foi discutido a importância da utilização de 
um jornal didático para a construção mais efetiva de um process
aprendizagem, o desenvolvimento de habilidades e competências, e ao final destas oficinas 
os alunos construíram seu próprio jornal. Foi aplicado um questionário avaliativo para saber 
como os alunos relacionaram a utilização do jornal como uma
produção do jornal de química foi considerada uma estratégia positiva no estímulo ao estudo 
de química, pois além de ter  auxiliado os professores de química quanto as curiosidades 
nesta área do conhecimento, mostrou ser uma f
aprendizado e ensino, fazendo com que os alunos exercitassem sua curiosidade através de 
uma leitura leve e mais simples. Por conseguinte, estimulando à busca pelo conhecimento 
científico e ativando o interesse da aprendizage
em relação ao cotidiano. 
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uma leitura leve e mais simples. Por conseguinte, estimulando à busca pelo conhecimento 
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professor de português da própria escola, onde foi discutido a importância da utilização de 
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aprendizagem, o desenvolvimento de habilidades e competências, e ao final destas oficinas 
os alunos construíram seu próprio jornal. Foi aplicado um questionário avaliativo para saber 
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