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RESUMO 

 

Este trabalho é uma adaptação do projeto de estágio supervisionado IV, realizar-se- há no terceiro 

bimestre 2014, tem como objetivo explorar o conteúdo sobre os elementos químicos e 

contextualizar esse assunto nas aulas de química, elaborando um jornal informativo, relacionando a 

abordagem do conteúdo aos problemas do meio ambiente, instigando o aluno a habituasse a 

pesquisa e ao desenvolvimento do pensamento crítico. Será desenvolvido durante aplicação da 

disciplina estágio supervisionado IV, por discente do curso de licenciatura em química da 

Universidade Estadual do Pará. A abordagem por meio do conhecimento de forma a estimular 

o uso de um material acessível que venha proporcionar interatividade e cooperação no trabalho 

em equipe praticado entre alunos e o professor. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino de química vem sendo aplicado nas escolas públicas do Brasil de maneira 

descontextualizada, com métodos de ensino tradicional, apesar dessa realidade notória podemos 

perceber que existe maneiras diversificadas para aplicação de um ensino diferenciado. 

De acordo com (SILVA, 2007). A contextualização no ensino é defendida por diversos 

educadores, pesquisadores e grupos ligados à educação como um “meio” de possibilitar ao aluno 

uma educação para a cidadania concomitante à aprendizagem significativa  de conteúdos. Diante 

disso, os professores buscam diversificar cada vez mais as metodologias empregadas na sua 

prática docência. 

Muitas vezes o desinteresse dos alunos pela disciplina de química está relacionado à 

metodologia de ensino, pois, percebemos que a novidade na forma de ensinar desperta a 

curiosidade e participação desses estudantes durante as aulas de química, em decorrência disso 

esse trabalho propõe uma atividade interdisciplinar, através do conteúdo “elementos químicos”. 

Uma das propostas atuais no ensino de química visa à aprendizagem por meio da descoberta, 

na qual o professor, por meio de experimentos, auxilia os alunos a tirar suas próprias 
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conclusões a respeito do processo tratado e que este seja de interesse do aluno, ou seja, voltado 

para aspectos do cotidiano ou da carreira do estudante (GOMES E COLS., 2007). 

A química é uma ciência que está inserida no cotidiano das pessoas, sem o conhecimento 

químico, não seria possível a existência de muitos elementos importantes  para a existência dos 

habitantes da Terra, por outro lado, o homem desenvolveu procedimentos que com indevido manejo 

desencadearam graves problemas ambientais e as consequências desses processos são na maioria 

das vezes desastrosas. 

Na busca por propostas metodológicas uma compreensão dos conceitos da química 

juntamente com a interdisciplinaridade, busca-se a elaboração de um jornal informativo escolar 

sobre os elementos químicos Au, Cr e Ni, extraídos da mineradora Serra dos Carajás, uma divisão 

regional localizada no estado paraense e possuidora de riquezas beneficiadoras para o país. 

Mediante este parecer, propõe-se a aplicação do conteúdo mencionado de uma forma 

contextualizada a partir da abordagem de assuntos referentes a esses minérios encontrados na 

região do estado do Pará que é a Serra dos Carajás. E dessa maneira almeja-se enfatizar a busca 

pelo conhecimento químico mostrando as propriedades e modos de pesquisa sobre textos 

relacionados à área da química e a uma realidade tão próxima desses alunos. 

 

OBJETIVOS GERAL 

 Construir um jornal informativo escolar a respeito dos elementos Au, Cr e Ni. 

 

ESPECÍFICOS 

 Mostrar as propriedades químicas e a importância desses elementos químicos na região 

sudeste do Pará. 

 Despertar nos alunos a curiosidade para conhecer os elementos químicos encontrados 

numa região do seu próprio estado. 

 Relacionar ambientalmente o conteúdo à realidade dos alunos. 

 Aprimorar a escrita dos alunos. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Ao se depararem com situações próximas de suas realidades, os educandos procurarão 
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atribuir sentido àquilo que estão vivenciando, utilizando-se dos conceitos disciplinares de 

forma que, ao tentarem atribuir sentido ao que estão aprendendo, formularão suas próprias 

“respostas”, suas próprias maneiras de articular aquilo que está sendo ensinado com o que já 

“sabiam” (RUA: SOUZA, 2010). 

Proporcionar aos alunos uma aula diferenciada com interação e inovação por parte do 

educador e do aluno, instigando a capacidade de desenvolver atividades participativas faz com que 

o ensino e a aprendizagem advenham com melhor eficiência. Devido à sua potencialidade, o 

tratamento do conhecimento de forma contextualizada  fulgura aprendizagens significativas mútuas 

entre o aluno e o objeto do conhecimento, suplantando o âmbito conceitual (SCAFI, 2010). 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho será desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Médio Liberdade, localizado na 

cidade de Marabá no sudeste paraense, na turma do 1º ano II do ensino médio, no terceiro 

bimestre letivo excepcionalmente em setembro de 2014, durante a disciplina estágio 

supervisionado IV, com essa prática os alunos deverão, se organizar em grupos, e pesquisar o 

conteúdo sobre os elementos químicos Au, Cr e Ni, e a partir da pesquisa, a turma deverá construir 

com a orientação do educador um jornal abordando o assunto. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

A busca pelo resultado da realização do estudo com qualidade e eficiência é o grande 

objetivo de todo projeto em exercício, principalmente quando o mesmo é desenvolvido em 

colaboração para o aprendizado dos alunos. 

Com o desenvolvimento deste trabalho objetiva-se fazer com que esses alunos aprendam o 

assunto sobre os elementos químicos de maneira participativa, e que esse conhecimento contribua 

para o processo de formação do pensamento crítico quanto aos problemas que envolvem a realidade 

a qual esses estudantes estão inseridos. 

Espera-se ainda, que, a dinâmica utilizada adeque o conhecimento de forma a estimular o 

uso de um material acessível que venha proporcionar interatividade e cooperação no trabalho em 

equipe, ou seja, através da metodologia aplicada almeja-se maior compreensão por parte dos alunos. 
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