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RESUMO – O presente trabalho refere-se aos relatos registrados em Diário de Campo construídos 

no Estágio Supervisionado por graduando de Licenciatura em Ciências Naturais. O 

estágioocorreuem uma escola pública de ensino fundamental e médio, localizada na cidade de 

Marabá-PA. Com objetivo de promover a reativação do laboratório da escola, e atuar juntamente 

com os professores de ciências da instituição na abordagem prática dos conteúdos curriculares, 

contribuindo para a prática do ensino de ciências do local e proporcionando aos graduandos em 

química vivências em laboratório para desenvolver trabalhos de educação formal e/ou não formal. 

A reativação do referido laboratório partiu da demanda da escola, tendo em vista que o laboratório 

encontrava-se não organizado para as atividades experimentais. Logo, mediante ao Estágio 

Supervisionado dos graduandos em Licenciatura em Ciências Naturais foi promovido a 

reativaçãodo laboratório uma vez que a abordagem prática de conteúdo torna a aprendizagem 

eficiente e dinâmica. Para isso, foi desenvolvido atividades de planejamento e formação juntamente 

com a equipe de gestores do local. A intervenção resultou em um laboratório de ciências totalmente 

organizado, apto e oferecendo condições para que fossem desenvolvidas atividades experimentais. 

PALAVRAS-CHAVE: Reativação; laboratório; ciências. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Dependendo do que se deseja ensinar e da maneira de realização deste ensino, as 

disciplinas de ciências naturais são consideradas disciplinas que possuem maior possibilidade 

de reter a atenção dos alunos. Uma das didáticas mais utilizadas nestas disciplinas são aulas 

experimentais, quanto a este tipo de abordagem de conteúdo Teixeira (et al. 2012), relata que é 

indispensável um local de construção de saberes relevantes para as disciplinas de ciências 

dentro do ambiente escolar, destacando o laboratório de ciências. Pois, uma vez que os 

conteúdos não são contextualizados adequadamente, estes se tornam distantes, assépticos e 

difíceis, não despertando o interesse e a motivação dos alunos (ZANON e PALHARINI, 1995). 

 O laboratório de ciências classificado como um local não-formal de ensino, pode ajudar 

no desenvolvimento do pensamento científico dos alunos, na compreensão de métodos 
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utilizados por cientistas para a produção de novos conhecimentos, além de possibilitar aos 

estudantes conhecer e observar produtos da ciências tais como reagentes, vidrarias e 

equipamentos. Segundo Rushton, Lotter e Singer (2011), aulas em laboratório despertam o 

interesse dos alunos, proporcionam também uma maior e melhor divulgação da ciência, 

possibilitando que o estudante compreenda fatos e conceitos fundamentais que ocorrem em seu 

cotidiano de forma a demonstrar contribuições positivas da ciência, além de contribuir para o 

processo de alfabetização científica. 

 Apesar do laboratório ser uma ferramenta para melhorar o ensino de ciências, estimulando 

o aprendizado, segundo dados do INEP (2012) somente 10,6% das escolas brasileiras públicas e 

privadas possuem laboratórios de ciências. Levando-se em conta somente escolas públicas, 

dados da mesma pesquisa revelam que somente 7,9% dessas unidades apresentam laboratório 

de ciências. 

 Embora algumas escolas possuam laboratórios, vale ressaltar quedevido a alguns fatores 

estes estão inutilizados. Entre este número de laboratórios inutilizados está o da escola 

visitada.Segundo levantamento do Censo escolar (2015) a instituição já não contava com um 

laboratório de ciências, não se sabe em que momento o laboratório passou a ser inutilizado 

embora as condições materiais deste serem boas, contando com boa estrutura física, elevado 

número de reagentes, vidrarias e equipamentos. 

  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Inicialmente a escola foi visitada para identificar os problemas e demandas presentes no 

laboratório da instituição e a possível forma de intervenção. Seguindo isto, foi elaborado um 

cronograma de atividades a serem desenvolvidas para que a reativação do laboratório ocorresse. 

 Após a observação do local e diagnosticar que o laboratório necessitava dereparos, foi 

proposto intervir na aparência do mesmo, de forma a torna-lo adequado para realizações 

experimentais. Para isso foi necessário realizar conserto de pias, limpeza do interior do 

laboratório assim como das vidrarias e equipamentos presentes nele, remanejar objetos que não 

pertenciam ao laboratório, realizar pintura dos armários e dividi-los em áreas (física, química e 

biologia), organizar vidrarias e equipamentos conforme suas áreas, realizar levantamento dos 

reagentes presentes no laboratório, reparar bancadas e efetuar a pintura das paredes, além de 
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realizar desenhos nas paredes do laboratório tornando a aparência deste mais leve e procurando 

situar o aluno que adentrar o local no mundo da ciência.  

 Para este trabalho utilizou-se diários de campos e registros fotográficos como instrumento 

de coleta de dados. 

 Para o desenvolvimento das atividades citadas foram utilizados: 

 Tinta esmalte 

 Tinta à base de água 

 Tinta à base de óleo 

 Pinceis de diferentes espessuras 

 3 Rolo de espuma poliéster 

 1 Rolo de lã 

 2 litros de aguarrás 

 Máscaras para pintura 

 Luvas 

 Vassouras 

 Rodos 

 Materiais de limpeza 

 Panos 

 Contêiner  

 Sacos plásticos 

 Fita veda rosca 

 Chave de grifo 

 Alicate Hidráulico 

 Faca 

 Papelão 

 Esponjas de aço 

 Finalizando a intervenção foi elaborada e realizada aulas práticas com alunos e 

professores do local. Onde foramutilizados:  

o Sulfato de Cobre 

o Enxofre 

o Óleo 

o Gelo 

o Areia 

o Cloreto de sódio 

o Corante de alimento 

o Álcool 

o 2 Béquer de 100 ml; 

o Filtro de papel; 

o Café em pó 

o 1 tubo de ensaio 

o bastão de vidro 

o 4 pacotes de suco artificial 

o 4 roteiros experimentais 

o Plano de aula

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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A primeira atividade realizada foi o conserto das pias do local, pois elas 

encontravam-se quebradas, com a entrada de água não conectada, impossibilitando a 

utilização destas para qualquer tarefa à qual seria necessário a utilização de água. Brasil 

(2009) ressalta que em um laboratório a pia é de fundamental importância, uma vez que é 

útil para a captação de água, assepsia das mãos, na lavagem das vidrarias e no descarte de 

determinadas substâncias. 

Pia antes (esquerda) e após (direta) conserto 

 
 

Devido a inutilização do laboratório este estava em condições precárias de 

limpeza. Inicialmente a proposta era limpar os armários, mas, devido estes estarem com 

pintura desgastada e em estado de oxidação, foi realizada a pintura deles para aumentar o 

seu tempo de utilização, eles também foram divididos nas áreas de física, química e 

biologia. Brasil (2009) discute que se a escola não dispõe de espaço físico para a criação de 

um laboratório para cada área da ciência, ou seja, um para química, outro para biologia e 

um para física, ela poderá unir, no mesmo espaço, os três laboratórios, bastando usar o bom 

senso e a criatividade, a fim de adequar o espaço. 

Enquanto a pintura dos armários secava, os materiais deles foram sendo divididos 

por áreas específica e aqueles que não pertenciam ao ambiente científico foram 

remanejados para seus devido lugares.  

Após secagem os armários foram etiquetados com suas áreas e com os materiais 

que cada um abrigava. Sabe-se que atualmente as instituições de ensino sofrem com a falta 

de investimento. Entendendo a dificuldade que as escolas enfrentam em adquirirmateriais 

didáticos de reposiçãoou a manutenção deles (BORGES, 2002)alguns matérias didáticos 

que encontravam-se desgastados também passaram por reparos. 
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Armário de química (esquerda) e de física (direita) antes e após pintura e 

organização 

 
 

Ocorreram também reparos nas bancadas do laboratório, estas eram de concreto 

revestida de madeira lisa, porém algumas bancadas estavam com revestimento danificado, 

isso poderia acarretar algum tipo de acidente em momento de falta de atenção nas práticas 

desenvolvidas, sendo assim, neste caso o revestimento foi retirado e o concreto pintado 

com tinta adequada. 

Bancadas antes (esquerda) e após (direita) reparos. 
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Algumas partes das paredes estavam pinchadas e desgastadas, sabendo da 

necessidade do ambiente científico está livre de qualquer aparência de descuido, todo o 

laboratório passou por uma nova pintura. Isso também contribuiu para aumentar a 

iluminação do local, junto a isto, a estrutura da escola dispõe de janelas amplas importante 

para iluminação natural e boa circulação de ar. 

Para chamar a atenção dos alunos, foi elaborado desenhos nas paredes que 

representassem as áreas de estudo das ciências naturais, assim sendo foi desenhado 

vidrarias para simbolizar a área de química, uma célula simbolizando a área de biologia, a 

qual foi representada também por quadros contendo animais e informações sobre suas 

classes e por fim foi desenhado um disco de Newton simbolizando a  área de física. 

Visão do laboratório antes (esquerda) e depois (direita). 

 
 
Antes da intervenção era notória as necessidades físicas do laboratório, estando 

este com desvio de utilização, tendo sido transformado em depósito. Observando o 
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laboratório antes e depois da realização das atividades pode-se dizer que o mesmo passou 

por uma reforma geral e possui agora melhor aparência.  

Nos dias de reativação alunos e funcionários da escola estavam bastante 

entusiasmados com o trabalho e com os resultados de cada atividade.  

Como forma de inauguração do novo laboratório foi realizada aulas experimentais 

de acordo com a grade curricular do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, saciando a 

necessidade de executar experimentos para melhor compreensão do assunto teórico 

abordado em sala de aula.Genovese (2011) discute sobre a reativação de laboratórios de 

ciências, relatando que a realização de experimentos, de forma didático-pedagógica, 

contribuiu para o envolvimento dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. 

Na abordagem aos alunos, ainda na sala de aula, verificou-se que estes estavam 

receosos. No laboratório os alunos receberam o roteiro da aula experimental, e eles mesmos 

realizaram os experimentos. Durante a realização dos experimentos foi possível perceber 

que os alunos possuíam um conhecimento bastante vago em relação ao conteúdo que estava 

sendo trabalhado, que era os diferentes tipos de soluções, com isso, fez-se necessário 

conceituar alguns termos como homogênea, heterogênea, saturação, entre outros. 

No decorrer da aula já era possível identificar que eles estavam mais confiantes e 

aprenderam de forma rápida o que os experimentos procuravam ensinar e como estes se 

relacionavam ao cotidiano. Eles tentavam ajudar as pessoas do seu grupo que possuíam 

pequenas dúvidas e mostravam para os amigos de outros grupos e para a professora o 

resultado do seu experimento, alguns resultados chamavam muito a atenção deles e a aula 

tornou-se bastante extrovertida. Quanto a essa observação, Andrade, Lopes e Carvalho 

(2009) ressaltam que o laboratório, é um ambiente que permite que os estudantes reflitam 

sobre sua prática, discutam-na com colegas e professores e, quando possível, encontrem 

outra maneira de resolver o mesmo problema que lhes é proposto. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho realizado foi significativo para o desenvolvimento profissional dos 

graduandos, possibilitando a estes uma visão ampla dos desafios em que a profissão de 

professor acarreta. Capacitando os futuros profissionais a observar, identificar e ultrapassar 
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obstáculos que venham surgir no desenvolvimento de suas atividades como mediador de 

conhecimento, procurando uma abordagem de forma a minimizar o mais rápido possível e 

de forma prolongada os problemas encontrados. Atuando de maneira sensível frente a 

necessidade que os alunos e professores do local tinham quanto a aula no laboratório. Os 

alunos precisavam de uma abordagem prática do conteúdo teórico estudado e os 

professores precisavam de condições para a realização destas aulas. 

 A partir dos resultados obtidos o Estágio Supervisionado possibilitou a vivência que 

acrescentou de forma positiva na formação inicial de professores e na comunidade escolar. 
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