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Planejamento das aulas experimentais
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Roteiro de Aula
Título
As aulas práticas 1 a 5 envolvem a leitura e a discussão de textos, além da realização de atividades de
fixação (discussões, análises de materiais didáticos, análises de aulas gravadas em vídeo). As aulas
práticas 6 a 8 envolvem o planejamento de atividades experimentais para o ensino de Química, visando a
aprendizagem de conceitos químicos por parte de estudantes do ensino médio. As aulas 9 a 11 envolvem a
realização de aulas, nos laboratórios úmidos da UFABC, para alunos do ensino médio, provenientes de
instituições conveniadas. Por fim, a aula 12 envolve a análise dessas aulas, conforme os referenciais
teóricos estudados nas aulas 1 a 5.
Objetivos específicos da aula experimental
As aulas a serem realizadas com estudantes do ensino médio podem possuir diferentes objetivos,
dependendo das escolhas metodológicas dos grupos de graduandos constituídos na disciplina – por
exemplo, aula demonstrativa, laboratório estruturado, experimentação investigativa ou experimentação
problematizadora.
Fundamentação teórica
As aulas a serem conduzidas pelos graduandos devem reconhecer que existem diferentes enfoques para a
atividade experimental, os quais devem ser coerentes com uma determinada postura pedagógica, assim
como uma dada concepção sobre relação entre experimento e conhecimento.
Principais conceitos envolvidos
As aulas a serem realizadas com estudantes do ensino médio podem abordar diferentes conceitos,
dependendo das escolhas de temas por parte dos grupos de graduandos constituídos na disciplina.
Habilidades a serem desenvolvidas
As aulas a serem realizadas com estudantes do ensino médio podem possuir requerer diferentes
habilidades, dependendo das escolhas conceituais e metodológicas dos grupos de graduandos constituídos
na disciplina.
Normas de segurança
As aulas a serem realizadas com estudantes do ensino médio podem exigir diferentes normas de
segurança, dependendo das escolhas de temas por parte dos grupos de graduandos constituídos na
disciplina. De modo geral, as normas incluem:
• Cabelos compridos devem estar presos;
• Os estudantes devem portar EPIs;
• É necessário o uso de calças;
• Calçados abertos são proibidos.
Equipamentos de proteção individual (EPIs)
As aulas a serem realizadas com estudantes do ensino médio podem exigir diferentes EPIs, dependendo
das escolhas das escolhas conceituais e metodológicas por parte dos grupos de graduandos constituídos na
disciplina. De modo geral, os EPIs incluem:
• Jaleco;
• Óculos de proteção.
Lista de materiais e reagentes
Quantidade por
Quantidade por
Descrição
equipe
turma
Vidrarias
Equipamentos
Reagentes
a decidir pelos grupos
Softwares
Materiais consumíveis
Materiais permanentes
Procedimento
As aulas a serem realizadas com estudantes do ensino médio podem envolver diferentes procedimentos,
dependendo das escolhas conceituais e metodológicas por parte dos grupos de graduandos constituídos na
disciplina.
Tratamento de resíduos gerados
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As aulas a serem realizadas com estudantes do ensino médio podem gerar diversos tipos de resíduos,
dependendo das escolhas de temas por parte dos grupos de graduandos constituídos na disciplina.
Questões e atividades propostas
Os graduandos matriculados na disciplina podem propor diferentes tipos de questões aos estudantes do
ensino médio, nas aulas que planejarem e executarem.
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