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LOCAL DE FALA 

Durante o decorrer do curso de Mestrado 

Profissional em Química em Rede Nacional 

(PROFQUI), realizado na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foram 

realizadas diversas atividades pedagógicas 

com os discentes da Educação Básica, 

incluindo o Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio nas aulas de química, em instituições 

privadas e públicas. 

EDUCOMUNICAÇÃO 
AMBIENTAL 

O presente portifólio está fundamentado na 

Educomunicação Ambiental e procurou 

relacionar a Educação Ambiental com o 

Ensino de Química, integrando aos 

diferentes contextos teóricos e 

metodológicos que foram trabalhados 

didaticamente. 

Durante essa elaboração, todos os 

envolvidos foram aprimorando a relação 

discente~docente~aprendente no processo 

educativo. 

SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

As sequências didáticas foram baseadas 

na ludicidade, favorecendo uma 

aprendizagem de forma mais visual 

incluindo recursos diferenciados: 

➢ apresentações dialógicas; 
➢ questionários; 
➢ uso de recursos digitais; 
➢ experimentos; 
➢ jogos; 
➢ rodas de conversas; 
➢ histórias em quadrinhos. 

 

A práxis docente foi baseadana inter e 

transdisciplinares como estratégia para se 

trabalhar conteúdos programáticos de 

química, a partir de contextualizações com 

temáticas ambientais. 

Foi possível observar uma participação 

discente ativa, desmitificando alguns 

conceitos teóricos. 

INTRODUÇÃO 

Portifólio Científico 
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As atividades pedagógicas realizadas com os 

educandos foram realizadas no espaço formal e no 

espaço não formal de educação. Todas as 

intervenções didáticas elaboradas tiveram suas 

exposições em congressos científicos, seguindo por 

um viés educativo com publicações em revistas ou nos 

anais dos eventos. 

As sequências didáticas foram trabalhadas de 

maneira interdisciplinar e contextualizadascom a 

temática ambiental,realizadas de acordo com os 

conteúdos do currículo escolar da educação básica 

(Ensino Fundamental e Ensino Médio), seguindo o 

programa e o planejamento, empregando 

metodologias adequadas, favorecendo para um melhor 

desempenho na aprendizagem, procurando assim 

alcançar seus objetivos educacionais. 

As atividades didáticaspedagógicas foram 

elaboradas e realizadascom turmas da Educação 

Básica, uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental e 

em diferentes turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. 

Todas voltadas para o Ensino de Química relacionando 

com a temática ambiental. 

ESCOLAS PARCEIRAS 

 

 

MEIO AMBIENTE 

Essa temática perpassa 
vários campos do saber. 

 
Na educação básica esse 

assunto pode ser 
desenvolvido durante as 

aulas de ciências, a 
partir da aprendizagem 
de química ambiental. 

 
O conteúdo pode ser 

contextualizado. 
 

Podem ser trabalhados 
dentro ou fora do 
ambiente escolar. 

 
Favorecem um melhor 
processo de ensino e 

aprendizagem. 
 

Os assuntos da 
atualidade desenvolvem 

nos discentes uma 
curiosidade com relação 

a disciplina. 
 

 

PRÁXIS DOCENTE 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 1 

 

O público alvo consistiu em alunos do 1º 

ano do ensino médio, com idade entre 15 e 16 anos, onde 17 eram meninas e 15 eram 

meninos, de uma instituição privada, localizada no município do Rio de Janeiro. A 

turma, composta por 32 alunos, foi dividida em sete grupos. Cada grupo ficou 

responsável por uma temática: celulares, computadores, televisores, impressoras, 

micro-ondas, impactos no solo, na água, impactos na saúde. 

A sequência didática consistiu de aulas de química em um total de 4 tempos de 

aulas de 50 minutos cada, onde primeiramente foi abordado o conteúdo da disciplina 

e na semana seguinte foi realizada a atividade, em que se estabeleceram as relações 

entre os componentes de equipamentos eletrônicos e as propriedades das 

substâncias, a partir dos elementos da tabela periódica. 

 

Alunos do 1° Ano do EM de uma escola privada do RJ.

Aula expositiva dialógica sobre Tabela Periódica e
elementos químicos presentes em equipamentos
eletroeletrônicos.

Roda de conversa sobre figuras de equipamentos
eletroeletrônicos levados pelos alunos e o texto
levado pelo professor.

Atividade lúdica em grupo utilizando jogo de dominó
com símbolo de elementos químicos ou pelas séries
periódicas

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS 
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Todos os participantes 

discutiram os aspectos e 

impactos ambientais, tais como 

as possíveis contaminações do 

solo e da água, que podem 

causar danos à saúde dos seres 

vivos. Essa etapa foi mediada 

por ilustrações que os próprios 

grupos levaram para a sala de 

aula. 

 

Essas atividades foram seguidas de um jogo de dominó 

adaptado ao tema da aula, em que o estudante vai conectando 

as peças seguindo a sequência, família e elemento químico, 

até não restar peças na mesa, para que os alunos fixassem a 

distribuição dos elementos químicos na tabela periódica. 
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Foi possível contextualizar o ensino de tabela periódica 

com a educação ambiental crítica, relacionando com 

um conteúdo encontrado nos livros didáticos, ou seja, 

conceitos científicos com o tema transversal meio 

ambiente. 

 

A atividade foi 

desenvolvida como 

roda de conversa 

sendo realizada 

juntamente com os 

alunos.Nessa etapa foi possível dialogar com 

a turma sobre a composição dos resíduos 

químicos e seus impactos ao meio ambiente e 

a saúde, se caso for descartado de maneira 

incorreta. 

 

 

 

O dominó foi montado utilizando os 

elementos químicos da tabela 

periódica. 

Com O jogo foi possível unir os 

elementos com suas respectivas 

famílias. 

 

Após a dinâmica que envolveu o jogo de dominó, foi possível desconstruir a 

ideia que a maioria dos alunos criaram sobre a dificuldade em se familiarizar 

com a utilização da tabela periódica. Além disso, a dinâmica despertou a 
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curiosidade a respeito do assunto relacionado aos impactos ambientais, 

integrando-o ao ensino de química. 

 

 

Foi possível perceber a concentração dos envolvidos na atividade. 
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PLANO DE AULA DO CENTRO EDUCACIONAL FERNANDES MARQUES 

Professor Titulação Formação superior 

Adriana Tavares dos 
Santos 

Especialização UFRJ/UCP 

Data Disciplina Carga horária Bimestre/ Ano Turma 

15/08/2018 Química 4 tempos (50min) 3°/ 2018 1° ano /101 

ASSUNTO:Tabela Periódica- Composição Química dos Resíduos Eletrônicos 

I - METAS 

Após a aula os alunos deverão ser capazes de, além de dominar o conteúdo 
programático, contextualizá-lo com temáticas ambientais. 

II – OBJETIVOS 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

Desenvolver uma aula de química 
abordando o conteúdo da tabela 
periódica, relacionando os elementos 
químicos com a composição química dos 
resíduos eletrônicos e seus impactos 
ambientais.   

(i) relacionar os componentes de 
equipamentos eletrônicos e as 
propriedades das substâncias, a partir 
dos elementos da tabela periódica; 
(ii)fixar a distribuição dos elementos 
químicos na tabela periódica. 

III – METODOLOGIA DE ENSINO 

(i) Consistiu de aulas de química em que se estabeleceram as relações entre os 
componentes de equipamentos eletrônicos e as propriedades das substâncias, a 
partir dos elementos da tabela periódica; (ii) Discutir os aspectos e impactos 
ambientais, contaminações do solo e da água, que podem causar danos à saúde 
dos seres vivos. Essa etapa foi mediada por ilustrações que os grupos levaram para 
a sala de aula; (iii) Realizar uma roda de conversa para exposição das figuras. 

IV – AVALIAÇÃO 

Jogo de dominó adaptado ao tema da aula, para que os alunos fixassem a 
distribuição dos elementos químicos na tabela periódica.  
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Virou 
tradição a 

minha 
participação 
nesse evento 

SE TORNOU UM 

ESPAÇO DE 

APRENDIZAGEM 

IMPORTANTE PARA A 

MINHA FORMAÇÃO 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 2 

 

Esse trabalho apresentou como objetivo 

levantar um estudo em sala de aula sobre a composição química de diferentes marcas 

de águas minerais em suas fontes. A ideia consistiu em apresentar os elementos 

químicos de uma maneira mais atraente, com intuito de melhorar a compreensão 

sobre química ambiental. O público alvo foi alunos do nono ano do Ensino 

Fundamental, com idades entre 13 e 15 anos, de uma instituição privada, Grupo de 

Ensino Leopoldinense, localizada no município do Rio de Janeiro. 

A turma foi dividida em grupos, e cada um ficou responsável por levar uma 

garrafa de água mineral. O estudo foi realizado em sete marcas diferentes. Onde eles 

anotaram a composição química, pesquisaram sobre sua fonte e sobre a diferença 

existente em cada rótulo, em que esteja escrito, água mineral, água mineral-natural e 

até mesmo a água com gás, e assim realizamos uma análise comparativa sobre a 

composição química. 

 

Alunos do 9° Ano do EF de uma escola privada do RJ
foram convidados a levarem águas minerais de
diferentes marcas para a aula seguinte.

Leitura de rótulo das águas minerais.

Pesquisa sobre informações das águas minerais e
suas fontes naturais.

Exposição dos resultados e debate sobre
características das águas minerais e as fontes
naturais.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA ÁGUA MINERAL 
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Foi elaborado coletivamente uma tabela onde foram apresentadas as marcas de 

água mineral investigadas e suas composições (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Marcas de água mineral investigadas e suas 
composições 

MARCA COMPOSIÇÃO QUÍMICA (mg L-1) 

A Bicarbonato de sódio: 23,5; Sulfato de magnésio: 
3,0; Cloreto de magnésio: 5,0. 

B Bicarbonato: 105,78; Cálcio: 17,3; Magnésio: 9,78; 
Potássio: 1,44; Sódio: 1,16; Nitrato: 0,74; Cloreto: 
0,18; Sulfato: 0,12; Fluoreto: 0,04; Bário: 0,03; 
Estrôncio: 0,018. 

C Bicarbonato: 7,27; Sódio: 1,904; Cloreto: 2,26; 
Cálcio: 2,69; Potássio: 0,960; Nitrato: 4,54; Sulfato: 
1,12; Magnésio: 0,450; Estrôncio: 0,014; Bário: 
0,018. 

D Bicarbonato: 8,33; Potássio: 1,22; Sódio: 1,42; 
Nitrato: 4,16; Cloreto: 0,60; Cálcio: 1,48; Magnésio: 
0,66; Fosfato: 0,05; Fluoreto: 0,04. 

E Bário: 0,015; Estrôncio: 0,161; Cálcio: 13,8; 
Magnésio: 2,750; Potássio: 3,140; Sódio: 8,140; 
Fosfato: 0,14; Sulfato: 0,85; Bicarbonato: 75, 63; 
Fluoreto: 0,16; Nitrato: 3,93; Cloreto: 0,75. 

F Bário: 0,041; Estrôncio: 0,044; Cálcio: 4,613; 
Magnésio: 1,290; Potássio: 2,273; Sódio: 5,237; 
Sulfato: 0,65; Bicarbonato: 32,19; Fluoreto: 0,09; 
Nitrato: 2,50; Cloreto: 1,35. 

G Bicarbonato: 42,06; Cálcio: 5,336; Sódio: 10,337; 
Sulfato: 7,78; Potássio: 2,760; Cloreto: 1,52; 
Magnésio: 1,720; Fluoreto: 0,20. 

Fonte: Rótulos contidos nas garrafas 

 

 

DURATE a abordagem do conteúdo sobre elementos químicos, a 

atividade prática realizada pelos estudantes POSSIBILITOU A 

análise e comparação DISCENTE ENTRE a composição química dos 

rótulos das garrafas de águas minerais. 

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL CRÍTICA 

O estudo teve a intenção de 
mostrar que a Educação 
Ambiental Crítica em 

Química pode ser 
trabalhada em sala de aula 

a partir de vários 
disparadores afetivos 

presentes em hábitos do 
nosso cotidiano. 

Compartilhar 
responsabilidades com os 

discentes atribuindo 
funções específicas para o 
processo de aprendizagem 

de cada indivíduo. 
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Pela Tabela 2 podemos observar as quantidades máximas de elementos químicos 

que são permitidos serem encontrados na água mineral. 

 
Tabela 2 – Limite superior de substâncias permitidas pela ANVISA, de acordo com a resolução - RDC 
Nº. 274, de 22 de setembro de 2005. 

Substância Limite máximo 
permitido 

Substância Limite máximo 
permitido 

Antimônio 0,005 mg/L Chumbo 0,01 mg/L 

Arsênio 0,05 mg/L Manganês 2 mg/L 

Bário 1 mg/L Mercúrio 0,001 mg/L 

Borato            
(como boro) 

5 mg/L Níquel 0,02 mg/L 

Cádmio 0,003 mg/L Nitrato 50 mg/L 

Cromo 0,05 mg/L Nitrito 0,02 mg/L 

Cobre 1mg/L Selênio 0,05 mg/L 

Cianeto 0,07 mg/L   

Fonte: Portal ANVISA 

comparar os rótulos das garrafas de água mineral 

em sala de aula foi de grande importância, 

mostrando que há uma necessidade de aulas mais 

interativas para facilitar o processo de 

aprendizagem. 
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PLANO DE AULA DO GRUPO DE ENSINO LEOPOLDINENSE 

Professor Titulação Formação superior 

Adriana Tavares dos 
Santos 

Especialização UFRJ/UCP 

Data Disciplina Carga horária Bimestre/ Ano Turma 

17/08/2018 Química 3 tempos (1h) 3°/ 2018 9° ano /91 

ASSUNTO: Tabela Periódica - Composição Química da Água Mineral 

I - METAS 

Após a aula os alunos deverão ser capazes de, além de dominar o conteúdo 
programático, contextualizá-lo com temáticas ambientais. 

II – OBJETIVOS 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

Levar informações sobre a composição 
química da água mineral para os alunos, 
relacionando-as com os elementos 
químicos presentes na tabela periódica.   

 

(i) Correlacionar a composição da água 
e o meio ambiente; (ii) relacionar o 
ensino de química com a temática 
ambiental; (iii) esclarecer através de 
estudos dos processos químicos que 
ocorrem no meio ambiente de maneira 
interdisciplinar. 

III – METODOLOGIA DE ENSINO 

(i) Abordar o conteúdo sobre elementos químicos e relacionar com a composição 
química da água mineral; (ii) Anotar a composição química, pesquisar sobre sua 
fonte e sobre a diferença existente em cada rótulo, em que esteja escrito, água 
mineral, água mineral-natural e até mesmo a água com gás.  

IV – AVALIAÇÃO 

Realizamos uma análise comparativa sobre a composição química.   
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 3 

 

O trabalho trata-se do relato de experiência 

cuja metodologia utilizada se baseou em uma atividade envolvendo aparelhos 

eletrônicos e uso da internet que, no caso foi o telefone celular. O objetivo geral foi 

minimizar a fronteira existente entre a escola e a utilização das mídias digitais dentro 

do espaço formal de educação para fins educacionais, relacionando ensino, 

aprendizagem, conhecimento, informação e comunicação. 

O público alvo consistiu em 23 alunos do 3º ano do ensino médio, com idades 

entre 17 e 18 anos, em que 12 eram meninas e 11 eram meninos, de uma instituição 

privada localizada no município do Rio de Janeiro. 

 

Cada estudante ficou responsável em construir uma imagem, conhecida como 

meme, que está sempre relacionada a uma ideia transmitida por meio de imagem, 

frase, vídeo, dentre outros e que viraliza na internet. Para realizar esta atividade os 

estudantes deveriam utilizar o seu aparelho de celular, e a imagem gerada deveria 

caracterizar uma ideia sobre a disciplina em questão, que neste caso foi a química. A 

atividade pedagógica foi realizada em dois tempos de aula com 50 minutos cada um. 

Alunos do 3° Ano do EM de uma escola privada do RJ.

Recurso pedagógico: aparelho de celular.

Uso da internet.

Confecção de imagens, conhecidas como MEMES, com
um assunto de livre escolha.

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NO AMBIENTE 

ESCOLAR 
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O tema dentro da química era de 

livre escolha, pois se tratava de uma 

turma de último ano do ensino médio, 

portanto os alunos já têm bastante 

maturidade sobre a disciplina, pois já 

viram a maioria dos conteúdos. Os 

estudantes foram convidados a construir 

as imagens envolvendo o ensino de 

química, cada um em seu celular, em 

sala de aula 

 

 

 

No caso do presente trabalho, 

para realização desta atividade 

pedagógica proposta para os 

alunos, eles deveriam utilizar 

seus aparelhos de celular, o que 

despertou o imediato interesse 

deles, pois o uso deste tipo de 

aparelho está presente em seu 

dia-a-dia e envolve prazer.  
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 Após a confecção 

dos memes, todos 

foram convidados a 

apresentar suas 

figuras, e seguia-se 

uma discussão sobre 

a interpretação dos 

alunos a respeito das 

mensagens geradas.  

 

 

A atividade era individual, mas eles eram incentivados a trocar 

opiniões e sugestões entre eles mesmos, além de ser permitido 

acessar a internet para que se inspirassem com outros memes. 
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Em relação aos memes gerados, foi possível observar que os alunos costumam 

associar a Química com uma disciplina contendo assuntos difíceis de serem 

aprendidos. 
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PLANO DE AULA DO CENTRO EDUCACIONAL FERNANDES MARQUES 

Professor Titulação Formação superior 

Adriana Tavares dos 
Santos 

Especialização UFRJ/UCP 

Data Disciplina Carga horária Bimestre/ Ano Turma 

03/09/2018 Química 2 tempos (50 Min) 3°/ 2018 3° ano /301 

ASSUNTO: Tecnologias de Informação no Ambiente Escolar 

I - METAS 

Inserir metodologias envolvendo a tecnologia na educação, caracterizando ainda 
uma inovação educacional. 

II – OBJETIVOS 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

Minimizar a fronteira existente entre a 
escola e a utilização das mídias digitais 
dentro do espaço formal de educação 
para fins educacionais, relacionando 
ensino, aprendizagem, conhecimento, 
informação e comunicação. 

(i)explorar outros meios educacionais, 
conciliando com as necessidades das 
novas gerações; (ii)envolver o educador 
e o educando numa troca dialógica de 
informações; (iii) trabalha com as duas 
ciências, a educação e a comunicação. 

III – METODOLOGIA DE ENSINO 

(i) Envolver aparelhos eletrônicos e uso da internet que, no caso foi o telefone 
celular; (ii) Construir uma imagem, conhecida como meme. 

IV – AVALIAÇÃO 

Utilizar o seu aparelho de celular, e a imagem gerada deveria caracterizar uma ideia 
sobre a disciplinaem questão, que neste caso foi a química. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 4 

 

Dentro do contexto sobre meio ambiente, a 

atividade realizada foi dividida em duas etapas. Na primeira, a professora regente 

ministrou uma aula expositiva dialógica sobre funções inorgânicas, abordando 

assuntos sobre ácidos, óxidos, chuva ácida no espaço formal de educação, ou seja, 

dentro da sala de aula. Em um segundo momento, realizou-se uma outra 

atividade,sendo essa fora do ambiente escolar, uma caminhada ecológica ou trilha no 

morro da Urca, no município do Rio de Janeiro, com estudantes do 3º ano do Ensino 

Médio. Foram necessários três tempos de aula, com 50 minutos cada um, e visita ao 

espaço não formal foi realizada em uma manhã, totalizando 5 horas, incluindo todo o 

percurso.  

 

 

 

Alunos do 3° Ano do EM de uma escola privada do RJ.

Aula expositiva dialógica sobre Funções Inorgânicas.

Que ocorreu no espaço formal de educação.

Atividade no espaço não formal: caminhada ecológica
no Morro da Urca, RJ.

ESPAÇOS NÃO FORMAIS E TEMAS TRANSVERSAIS 
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A educação em espaços não formais pode 

ser realizada em diversos locais e de maneira 

interdisciplinar englobando variadas 

disciplinas. Esses ambientes podem ser 

considerados bastante sociáveis, pois ocorre 

interação entre o meio físico e natural sob um 

olhar mais amplo.  

 

 

 

 

A escolha pela Trilha do Morro da Urca, localizada no Rio de 

Janeiro, foi devida ao fácil acesso de transporte público e por 

oferecer segurança aos frequentadores. 

 

Em relação à atividade realizada, verificou-se que os alunos 

gostaram muito de realizá-la, por se tratar de um local muito 

bonito e que propicia contato direto com a natureza. Alguns 

estudantes relataram que era a primeira vez que realizavam 

uma atividade ecológica em uma trilha.  
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Eles ficaram empolgados para discutir sobre os cuidados que devemos ter com 

o meio ambiente, provavelmente por causa da beleza do lugar que cria um 

vínculo afetivo com os indivíduos, quebrando as barreiras que existem na sala 

de aula entre aluno-professor-assunto. 
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PLANO DE AULA DO COLÉGIO SONNART 

Professor Titulação Formação superior 

Adriana Tavares dos 
Santos 

Especialização UFRJ/UCP 

Data Disciplina Carga horária Bimestre/ Ano Turma 

18/09/2018 Química 3 tempos (50 Min) 3°/ 2018 3° ano /301 

ASSUNTO: Funções Inorgânicas - Espaços não formais e temas transversais 

I - METAS 

Após a aula os alunos deverão ser capazes de, além de dominar o conteúdo 
programático, contextualizá-lo com temáticas ambientais. 

II – OBJETIVOS 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

Relacionar alguns temas transversais 
com o ensino de ciências em espaços 
educativos não formais de maneira 
interdisciplinar, principalmente o meio 
ambiente. 

(i) Utilizar os espaços não formais de 
educação paradivulgação científica de 
forma transdisciplinar, auxiliando no 
ensino de ciências; (ii) estimular a 
curiosidade dos frequentadores; (iii) 
mostrar que a participação da cidadania 
é fundamental para um melhor convívio 
em relação com o meio físico e o 
natural. 

III – METODOLOGIA DE ENSINO 

(i)ministrar uma aula expositiva dialógica sobre funções inorgânicas, abordando 
assuntos sobre ácidos, óxidos, chuva ácida no espaço formal de educação; 
(ii)Realizar uma atividade, sendo essa fora do ambiente escolar, uma caminhada 
ecológica ou trilha no morro da Urca, no município do Rio de Janeiro. 

IV – AVALIAÇÃO 

Responder a um questionário. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 5 

 

 

Esta sequência didática versou sobre o tema rochas e minerais para abordar o 

conteúdo da tabela periódica de forma interdisciplinar, juntamente com a disciplina de 

geografia. A abordagem foi aplicada em uma turma do 1º ano do Ensino Médio de 

uma instituição de ensino público, localizada no município de São José, SC, composta 

por 33 alunos com idades entre 15 e 16 anos. Foram necessários quatro tempos de 

aula de 50 minutos cada um, para a realização das atividades. 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 1° Ano do EM de uma escola pública de SC.

Aula expositiva dialógica sobre Tabela Periódica.

Orientação para pesquisa de campo com coleta de
amostras de rochas em grupo e pesquisa
bibliográfica sobre a composição de rochas comuns.

Apresentação e discussão das informações sobre
rochas e exposição das amostras coletadas pelos
alunos para toda a turma.

ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DA TABELA 

PERIÓDICA USANDO O TEMA ROCHAS E MINERAIS 

PRESENTES NO COTIDIANO 
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Foi elaborado um quadro onde foram apresentadas as diferentes classificações 

das rochas. 

 

Quadro 1: Informação sobre as rochas obtidas pelos alunos por 
meio de pesquisa e apresentadas na aula. 

 

Em relação ao levantamento realizado por 

eles, as informações apresentadas nas 

aulas estão compiladas no Quadro 1, que 

apresenta os tipos de rochas e suas 

composições químicas.  

CLASSIFICAÇÃO ROCHAS 
COMPOSIÇÃO 

QUÍMICA 

ÍGNEASOUMAGMÁTICAS 

Diorito 

SiO2, Al2O3, Fe2O3, 

FeO, CaO, MgO, 

Na2O, K2O e P2O5 

Granito 

SiO2, Al2O3, Fe2O3, 

FeO, CaO, MgO, 

Na2O, K2O e P2O5 

Pedra Pomes SiO2 e Al 

METAMÓRFICAS 

Ardósia 

SiO2, Al2O3, Fe2O3, 

TiO2, FeO, CaO, 

MgO, Na2O, K2O e 

MnO 

Mármore CaCO3 

Gnaisse 
SiO2, K, Mg, Fe, Al 

e Ca 

SEDIMENTARES 

Areia SiO2 

Argila Fe, Na, K, Ca e Mg 

Gesso CaSO4.2H2O 

Calcário CaCO3 e MgCO3 

Carvão C, O2, H2, S e N 

A turma foi 

dividida em grupos e 

cada um ficou 

responsável em trazer 

para a escola uma 

amostra de uma rocha 

ou mineral que 

encontrassem em seu 

cotidiano, sob 

orientação do 

professor de 

geografia. Foi 

proposto para que 

eles realizassem um 

estudo bibliográfico 

das características e 

composições 

químicas de algumas 

rochas e minerais, 

como ardósia, argila, 

areia, calcário, 

carvão, gesso, granito 

e pedra pomes. Na 

aula seguinte, cada 

grupo apresentou as 

informações 

coletadas sobre as 

rochas e minerais 

pesquisados, 

incluindo o processo 

de formação e o local 
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Trabalhar o assunto no contexto geológico, 

integrou o estudo da Química com a Geografia, 

promovendo uma conscientização dos alunos sobre 

o caráter interdisciplinar de vários conteúdos das 

ciências. As rochas podem ser classificadas em 

magmáticas ou ígneas, metamórficas, sedimentares 

ou estratificadas, e o estudo da composição química 

destas favoreceu o aprendizado sobre esse 

conteúdo. Foi possível relacionar a composição das rochas ao conteúdo da tabela 

periódica tornando-o mais atraente e aprazível aos alunos, pois eles ficaram 

empolgados e mostraram interesse em realizar as atividades. 

 

 

 

Muitos não imaginavam que um pedaço de granito, assim como outras rochas, 

possui em sua composição o óxido de silício, entre outras substâncias, e que 

esses compostos eram formados por elementos que estão organizados na 

tabela periódica. Também não sabiam que as composições químicas das rochas 

eram tão diferentes e que estas características influenciavam na natureza dos 

diferentes biomas existentes em cada região, pois tanto plantas quanto animais 

se adaptam às condições ambientais aos quais estão expostos.  
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PLANO DE AULA DO ESCOLA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 

Professor Titulação Formação superior 

Adriana Tavares dos 
Santos 

Especialização UFRJ/UCP 

Data Disciplina Carga horária Trimestre/ Ano Turma 

25/06/2019 Química 4 tempos (45 Min) 2°/ 2019 1° ano 
/102 

ASSUNTO: Tabela Periódica – Rochas e Minerais 

I - METAS 

Após a aula os alunos deverão ser capazes de, além de dominar o conteúdo 
programático, contextualizá-lo com temáticas ambientais. 

II – OBJETIVOS 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

Abordar o assunto tabela periódica de 
forma interdisciplinaridade, envolvendo o 
tema rochas e minerais, interligando-o 
com suas composições químicas, por 
meio de uma sequência didática 
elaborada de modo a facilitar o processo 
de ensino aprendizagem dos alunos. 

(i)abordar o conteúdo da tabela 
periódica de forma interdisciplinar 
juntamente com a disciplina de 
geografia; (ii) promovendo uma 
conscientização dos alunos sobre o 
caráter interdisciplinar de vários 
conteúdos das ciências; (iii) 
relacionar a composição das rochas 
ao conteúdo da tabela periódica. 

III – METODOLOGIA DE ENSINO 

(i)Abordar em sala de aula por meio de aula expositiva dialógica, o conteúdo 
sobre tabela periódica; (ii)Dividir a turma em grupos e sortear os exemplos de 
uma rocha ou mineral que encontrassem no cotidiano dos estudantes; (iii) 
Auxiliar um estudo bibliográfico das características e composições químicas de 
algumas rocha e minerais. 

IV – AVALIAÇÃO 

(i) Cada grupo irá apresentar as informações coletadas sobre as rochas e 
minerais pesquisados, incluindo o processo de formação e o local que aquele 
material poderia ser encontrado; (ii) Realizar uma exposição das amostras 
levadas. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 6 

 

Essa atividade teve como objetivo trabalhar 

a interdisciplinaridade de maneira contextualizada, abordando como tema gerador os 

agrotóxicos que favoreceu muito estudo sobre o ensino de conteúdos de química. 

A atividade pedagógica se baseou em três etapas, a turma foi dividida em 

duplas e a professora regente selecionou algumas substâncias químicas, conhecidas 

como defensivos agrícolas: abanectina, acefato, glifosato, atrazina, melationa, 

cloropirifós, mancozebe, tebuconazol, diuron, brometo de metila, clorofenoxi, 

paraquat, dissulfotom, parationa, diquat, propanil, ametrina, carbaril, clorprofame. Foi 

proposto para que as duplas escolhessem uma e pesquisassem sobre aplicações e 

suas consequências na saúde e ao meio ambiente, essas substâncias se forem 

utilizadas de maneira incorreta, como por exemplo o não uso de equipamentos de 

proteção individual, poderá trazer alguns danos.  

Na segunda etapa os estudantes realizaram uma atividade conhecida como 

caça palavra, que continha os nomes das substâncias químicas e de alguns alimentos, 

como feijão, arroz, tomate, beterraba, cebola, abacaxi, abacate, soja, banana, batata, 

amendoim, maçã, mamão e etc.  

A terceira etapa se baseou no estudo dos conteúdos químicos, em específico 

a química orgânica, onde eles tiveram que determinar suas fórmulas estruturais, 

fórmulas moleculares e funções orgânicas. Para realizar as atividades, foram 

necessários três tempos de aula de 50 minutos cada um. O público alvo foram 108 

estudantes de cinco turmas do 3º ano do Ensino Médio com idades entre 17 e 25 

anos,totalizando 56 meninos e 52 meninas incluindo os três turnos, manhã, tarde e 

noite, de uma instituição de ensino público, localizada no município de São José, SC. 

ABORDANDO O TEMA AGROTÓXICOS EM AULAS DE 

QUÍMICA 
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A maioria dos estudantes enfrentam 

dificuldades quando se fala em funções 

orgânicas, então se faz necessário que 

o professor realize atividades para 

que minimizem essas barreiras.  

 

Ao realizar essa atividade eles puderam notar que a química está presente em sua 

alimentação.  

A disciplina de química trabalhada de forma contextualizada favorece a compreensão 

de determinados conteúdos, e os alunos ficaram motivados com as atividades. 

 

No Quadro 2 estão apresentados alguns dos agrotóxicos estudados, tratando-

se de substâncias orgânicas pertencentes a funções distintas, como pode ser 

observado pelas fórmulas químicas.  

Alunos do 3° Ano do EM de uma escola pública de SC.

Pesquisa em dupla sobre informações químicas de
algumas substâncias que compõem agrotóxicos e as
respectivas culturas agrícolas nas quais são usadas.

Apresentação dos resultados da pesquisa para a
turma e discussão sobre os efeitos dos agrotóxicos
no meio ambiente na forma de roda de conversa.

Atividade lúdica composta por caça-palavras
contendo substâncias que compõem os agrotóxicos
e alguns alimentos cujo cultivo envolvem estes
materiais.
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Quadro 2 - Agrotóxicos utilizados e os respectivos cultivos. 

Substâncias 

químicas 
Fórmulas estruturais 

Funções 

orgânicas 
Emprego 

Abamectina 

OCH3

OCH3

OH

O

H

OCH3

CH3

H

O

CH3

O

OH

H

CH3

OH

H

OO

O
H

O

CH3

CH3

CH3

H
H

 

Éter 

Álcool 

Éster 

Batata 

Café 

Feijão 

Acefato 

CH3

C

O

N
H

P

O
O

S

CH3

CH3

 

Cetona 

Amina 

Feijão 

Soja 

Tomate 

Ametrina N N

N
S

NHCH2CH3

NHCH(CH3)2

CH3

 

Amina 

Abacaxi 

Banana 

Uva 

Carbaril 
O NH

O

CH3

 

Éster 

Amina 

aromático 

Ameixa 

Abacaxi 

Morango 

Cloropirifós 
N

Cl Cl

O

P

O

O

S
CH3

CH3

Cl

 

Amina 

Haleto 

Cevada 

Maçã 

Soja 

Clorprofame 
Cl N

H
O CH3

CH3O

 

Amina 

Éster 

Aromático 

Haleto 

Cenoura 

Beterraba 

Tomate 
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Diuron 
Cl

Cl

H
N N

CH3

CH3

O

 

Amina 

Cetona 

Aromático 

Haleto 

Banana 

Abacaxi 

Uva 

Melationa 
P

S

O

O

S

OO

O O  

Éster 

Alface 

Berinjela 

Brócolis 

Paraquat N +NH3C CH3+

 
Amina 

Arroz 

Banana 

Batata 

Tebuconazol 

H2
C

H2
C C

OH

C(CH3)3

CH2

N

N

N

Cl

 

Amina 

Aromático 

Haleto 

Abacaxi 

Acerola 

Amendoim 

A abordagem desse conteúdo foi seguida de uma atividade lúdica, 

conhecida como caça palavra, adaptada ao assunto trabalhado. 

Esse jogo pedagógico foi utilizado para familiarizar os alunos 

com os nomes dos defensivos agrícolas de forma lúdica e 

descontraída o que fez com que os alunos se interessassem pela 

matéria e quisessem discutir sobre os efeitos dos agrotóxicos 

sobre os seres humanos. 
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A discussão envolveu o porquê do uso dos defensivos agrícolas, devido à 

necessidade de aumentar a produtividade agrícola com a explosão demográfica, 

mas que é necessário um uso responsável, o que passa pelo conhecimento dos 

efeitos destas substâncias sobre os diferentes seres vivos. 
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PLANO DE AULA DO ESCOLA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 

Professor Titulação Formação superior 

Adriana Tavares dos 
Santos 

Especialização UFRJ/UCP 

Data Disciplina Carga horária Trimestre/ Ano Turma 

26/06/2019 Química 4 tempos (45 Min) 2°/ 2019 3° ano /300 

ASSUNTO: Fórmulas e Funções Orgânicas – química dos agrotóxicos 

I - METAS 

Após a aula os alunos deverão ser capazes de, além de dominar o conteúdo 
programático, contextualizá-lo com temáticas ambientais. 

II – OBJETIVOS 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

Trabalhar a interdisciplinaridade de 
maneira contextualizada, abordando 
como tema gerador os agrotóxicos que 
favoreceu muito estudo sobre o ensino de 
conteúdos de química. 

(i) buscar uma ligação entre diversas 
disciplinas, favorecendo a formação de 
um cidadão mais crítico para atuar 
dentro e fora da escola; (ii)romper as 
fronteiras existentes entre as diferentes 
áreas do conhecimento, mostrando a 
valorização sobre questões de 
cidadania, saúde, direitos e deveres a 
serem cumpridos. 

III – METODOLOGIA DE ENSINO 

(i) Dividir a turma em duplas e selecionar algumas substâncias químicas, 
conhecidas como defensivos agrícolas; (ii) Os estudantes irão pesquisar sobre 
aplicações e suas consequências na saúde e ao meio ambiente; (iii) os estudantes 
realizarão uma atividade conhecida como caça palavra, que continha os nomes das 
substâncias químicas e de alguns alimentos. 

IV – AVALIAÇÃO 

(i) Determinar as fórmulas estruturais, fórmulas moleculares e funções orgânicas 
das diferentes substâncias.  
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 7 

 

A atividade proposta se baseou na medição 

da condutividade elétrica como forma de quantificar os íons presentes em águas 

minerais disponíveis no mercado. O público alvo foram estudantes de três turmas do 

2º ano do Ensino Médio com idades entre 16 e 17 anos, da EEB Juscelino Kubitschek, 

localizada no município de São José, SC. A turma foi dividida em grupos e cada um 

ficou responsável em levar para a escola uma amostra de água mineral juntamente 

com seu recipiente devidamente rotulado.  

 

 

 

 

 

 

Alunos do 2° Ano do EM de uma escola pública de SC
foram convidados a levarem águas minerais de
diferentes marcas para a aula seguinte.

Experimento para medida da condutividade das
diferentes águas minerais com condutivímetro

Experimento para medida qualitativa da
condutividade das diferentes águas minerais com
circuito elétrico contendo uma lâmpada.

Discussão sobre condutividade e composição de
águas minerais e sua relação com a fonte natural.

ELEMENTOS QUÍMICOS E CONDUTIVIDADE ELÉTRICA 

DA ÁGUA MINERAL 
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A coleta dos dados para verificar a 

condutividade elétrica foi realizada utilizando 

um condutivímetro de bancada modelo 

mCA-150 e da marca TECNOPON, e os 

dados contidos nos rótulos de 12 garrafas de 

marcas diferentes de água mineral foram 

compilados para análise e discussão.  

 

A condutividade elétrica é uma medida físico química que possui uma grande 

importância nos valores 

das águas minerais 

para consumo humano. 

Ela está relacionada à 

quantidade de íons 

dissolvidos na água, 

sendo que quanto 

maior for essa 

concentração, maior 

será a condutividade 

elétrica da água 

mineral.  

Após a medida de 

condutividade 

elétrica das 

águas minerais, 

foi realizado um experimento utilizando um aparato 

experimental montado, como mostrado na Figura 9, de maneira 

que uma lâmpada ficava alinhada a um circuito que poderia ser 

fechado, caso o material fosse um bom condutor de eletricidade, 

ou não, caso a condutividade não fosse elevada. 
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Base com bocal e fios 
para realização do 
experimento que 
testa a condutividade 
elétrica. Esquerda: 
com a lâmpada. 
Direita: sem a 
lâmpada. 
 

 

 

 

 

Neste experimento, quando a lâmpada acende é devido à alta 

concentração de íons na solução, mas não fornece um valor de 

concentração como é possível se obter a partir do uso do 

condutivímetro. 

A condutividade elétrica difere de 

uma amostra para outra, sendo 

possível perceber no brilho da 

lâmpada. A presença de íons e 

sua força iônica determina a 

condutividade elétrica naquela 

amostra. Então ao se fornecer 

eletricidade, se a condutividade 

for elevada a lâmpada acende, o 

que representa um elevado teor 

de íons dissolvidos, caso 

contrário a lâmpada permanece 

apagada.  

A condutividade elétrica é um parâmetro que tem revela a 

concentração de sais dissolvidos contidos naquela amostra. Os sais que 
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podem contribuir para a salinidade da água são os seguintes: potássio, 

sódio, cloretos, bicarbonatos. 

Como era esperado, a lâmpada acendeu no caso dos experimentos realizados com 

as águas minerais de algumas marcas e não acendeu em outras, conforme resultados 

também contidos na Tabela 5., que também apresenta os resultados numéricos que 

os alunos coletaram nos rótulos das garrafas de água mineral e os resultados 

experimentais obtidos por eles por meio das medidas realizadas. Os resultados 

obtidos por meio das medidas são semelhantes aos daqueles informados nos rótulos 

das garrafas. 

Tabela 5 -Valores de condutividade contidos nos rótulos das garrafas de água mineral e medidas no 
experimento 

Marcas 

(Água 

Mineral) 

Condutividade 

na Fonte 25ºC - 

Rótulo (µS.cm-1) 

Lâmpada 

Acendeu 

Condutividade 

medida durante o 

experimento(µs.cm-1) 

Temperatura 

(ºC) 

A 284 Sim 238 21,9 

B 107,9 Não 103,2 24,8 

C 123,5 Não 110,1 25,4 

D 743 Sim 408,7 22,5 

E 32,2 Não 53,6 24,2 

F 264 Sim 268 21,8 

G 32,2 Não 42,9 22,9 

H 254 Sim 264 21,1 

I 43,5 Não 40,68 24,5 

J 377 Sim 307 24,8 

L 518 Sim 495,7 25,1 

M 81,1 Não 88,5 19,1 

Fonte: própria autora (2019). 

 

O experimento propiciou um momento para discussão e reflexão dos alunos 

com a professora em relação às propriedades de águas minerais. A primeira 
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questão levantada é que as águas minerais na verdade são soluções aquosas 

contendo sais e substâncias relacionadas ao ambiente por onde a água passou. 

Algumas marcas de água mineral não propiciaram que a lâmpada acendesse, o 

que indica baixa concentração de íons, o que está em pleno acordo com os 

dados contidos nos rótulos e as condutividades medidas com o condutivímetro.  

A investigação da condutividade de águas minerais de diferentes marcas 

permitiu que os próprios alunos verificassem eles mesmos que existem águas 

minerais com teores de sais, e que esta característica 

depende do ambiente no qual a água natural foi 

gerada e transportada. Outro aspecto discutido com os 

alunos diz respeito à importância da leitura de rótulo 

de produtos que consumimos, de forma a torná-los 

cidadãos mais conscientes, capazes de analisar 

diferentes produtos antes de escolher o que comprar e 

consumir. Outro aspecto importante foi a reflexão de 

como o ambiente influencia na qualidade da água, 

sendo que a contaminação de águas naturais não se 

dá apenas por despejo de rejeitos em rios e mares, mas ao se contaminar o solo, 

corpos d´água subterrâneos podem ser contaminados, comprometendo a qualidade 

de águas naturais que seriam próprias para consumo humano. 
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PLANO DE AULA DO ESCOLA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 

Professor Titulação Formação superior 

Adriana Tavares dos 
Santos 

Especialização UFRJ/UCP 

Data Disciplina Carga horária Trimestre/ Ano Turma 

06/08/2019 Química 4 tempos (45 Min) 2°/ 2019 2° ano /200, 
202 e 203 

ASSUNTO: Soluções Eletrolíticas – condutividade elétrica 

I - METAS 

Após a aula os alunos deverão ser capazes de, além de dominar o conteúdo 
programático, contextualizá-lo com temáticas ambientais. 

II – OBJETIVOS 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

Abordar com os alunos os fatores 
ambientais que interferem nas 
propriedades físico-químicas de águas 
minerais em aulas de química, por meio 
da exploração do conteúdo condutividade 
elétrica. 

(i) verificar qualitativamente a 
condutividade elétrica das águas 
minerais; (ii) propiciou uma participação 
ativa dos estudantes na construção de 
seu conhecimento. 

III – METODOLOGIA DE ENSINO 

(i) Dividir a turma em grupos e cada um ficará responsável em levar para a escola 
uma amostra de água mineral com seu recipiente devidamente rotulado; (ii) a coleta 
dos dados para verificar a condutividade elétrica será realizada utilizando um 
condutivímetro de bancada; (iii) verificar a condutividade elétrica das águas minerais 
por meio de um esquema constituído por uma lâmpada e fios de cobre. 

IV – AVALIAÇÃO 

(i) Responder questões sobre a diferença de soluções eletrolíticas e não 
eletrolíticas; (ii) Explicar por meio de pesquisas bibliográficas sobre as diferentes 
concentrações de sais presentes na água mineral. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 8 

 

Esta SD foi desenhada para um público-alvo foi composto por 15 estudantes, 

com idades entre 17 e 22 anos, do 1º ano do Ensino Médio de uma instituição pública 

do município de São José, SC.  

As turmas foram divididas em grupos e cada um deveria fazer uma pesquisa 

na internet usando o celular durante a aula para selecionar uma imagem, que poderia 

ser desenho ou foto,que retratasse um impacto ambiental. Após escolha da figura, 

eles deveriam propor frases que caracterizassem o impacto ambiental que 

representava e relacioná-lo ao conteúdo de química pertinente. Após esta pesquisa e 

organização do que foi solicitado, foi feita uma roda de conversa para todos 

apresentarem seus resultados de modo a sulear a discussão. Foram necessários três 

tempos de aula, cada um com 50 minutos. 

 

 

Alunos do 2° Ano do EM de uma escola pública de SC.

Os alunos foram instruídos a realizarem uma
pesquisa na internet para selecionar uma imagem
sobre o tema gerador mudanças climátias.

Os alunos deveriam escrever uma frase relacionada
à imagem selecionada e preparar uma breve
apresentação sobre o conteúdo químico envolvido.

Apresentação de cada aluno de sua pesquisa e roda
de conversa sobre mudanças climáticas, meio
ambiente e química.

PRODUÇÃO DISCENTE SOBRE MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS EMPREGANDO CELULARES 
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Uma vez que o uso da tecnologia já faz parte do cotidiano discente, é 

comum que os estudantes não se interessem pelos temas que estão sendo 

abordados em sala de aula, quando seu professor se dirige ao quadro 

e lhes dá o conteúdo para que escrevam em seus cadernos.  

O uso de aparelhos eletrônicos para fins pedagógicos poderá deixar os 

estudantes mais motivados a aprender sobre um determinado conteúdo.  

 

Nessa figura a aluNa “s” relacioNou mudaNças ocorridas em uma 

floresta, na qual as árvores perderam as folhas, bem como os efeitos 

da chuva ácida na flora. Ela anexou um texto de divulgação científica 

explicando o que é chuva ácida e como ela é formada a partir dos gases 

poluentes presentes na atmosfera.  

 



 
P á g i n a  | 53 

 

 

 

A estudante “A” 

relacionou as 

queimadas e o 

desmatamento 

com as emissões 

de gases de efeito 

estufa no Brasil e 

com o 

aquecimento 

global. Em seu 

texto a aluna 

informa os órgãos 

que podem 

receber denúncias 

sobre queimadas. 

A aluna “L” foi a 

única que se 

preocupou em 

especificar a fonte 

da informação 

apresentada. A 

estudante “B” fez 

uma relação com 

as mudanças climáticas e o efeito estufa a partir de representação de uma imagem 

do planeta Terra em chamas, e no texto ela destacou que “o aquecimento global e 

outras mudanças climáticas decorrentes das emissões de gases de efeito estufa, 

possivelmente serão as questões mais difíceis que a humanidade terá de enfrentar 

nas próximas décadas”. 
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A estudante “C” procurou fazer um alerta sobre a atual situação do planeta, e pontua 

que “não é imaginação, fakenews e nem um pouco distante [...] é o destino de um 

planeta condenado se não houver mudança”. 

 

A Figura ABAIXO representa um protesto contra as mudanças 

climáticas realizado por jovens. 

O texto 

produzido pela aluna 

“G” dizia que: a 

eliminação de 

combustíveis fósseis 

reduziria as emissões 

de carbono, o que iria 

contribuir para uma 

redução no 

aquecimento global. 

Acho que atualmente a 

sociedade tem 

pressionado cada vez 

mais o governo com 

isso, e temos que lutar 

por nossos direitos, 

assim como por nossa 

Terra. (ALUNA “G”, 

2019) 

 

 

As ilustrações escolhidas para representar as inquietações discentes mostram 

que o engajamento dos estudantes para discutir temas atuais pode ser uma 

estratégia eficiente no ensino de química mediado pelo tema transversal. 
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PLANO DE AULA DO ESCOLA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 

Professor Titulação Formação superior 

Adriana Tavares dos 
Santos 

Especialização UFRJ/UCP 

Data Disciplina Carga horária Trimestre/ Ano Turma 

11/09/2019 Química 2 tempos (45 Min) 3°/ 2019 2° ano /200 

ASSUNTO: Funções Inorgânicas – mudanças climáticas 

I - METAS 

Após a aula os alunos deverão ser capazes de, além de dominar o conteúdo 
programático, contextualizá-lo com temáticas ambientais. 

II – OBJETIVOS 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

Relacionar a educação ambiental com o 
ensino de química de uma forma 
contextualizada, empregando o tema 
gerador mudanças climáticas, seus 
efeitos globais e as consequências para 
a vida no planeta 

(i) levar a buscar o conhecimento sobre 
um determinado assunto; (ii) despertar 
a curiosidade discente; (iii) levam a 
buscar o conhecimento sobre um 
determinado assunto. 

III – METODOLOGIA DE ENSINO 

(i)Propor aos estudantes que eles pesquisem com o auxílio de algum aparelho 
celular conectado à internet imagens que exemplifiquem questões referentes ao 
tema gerador. 

IV – AVALIAÇÃO 

(i) Solicitar que eles criem uma frase que retratasse o significado das mesmas, bem 
como correlacioná-las ao conteúdo abordado durante as aulas de química, entre os 
quais a composição química dos gases poluentes, seus efeitos no clima, influência 
das mudanças climáticas do planeta, aquecimento global, mudança da qualidade 
do ar, etc. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA9 

 

O trabalho possui um viés epistemológico 

qualitativo e de pesquisa-ação. Foi feito de modo dialógico, com delineamento 

bibliográfico, exploratório e participação discente. O público-alvo foi constituído por 28 

estudantes do 2º ano do Ensino Médio, com idades entre 15 a 17 anos, de uma 

instituição de ensino público, localizada no município de São José, SC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 1° Ano do EM de uma escola pública de SC.

Aula expositiva dialógica sobre Funções Inorgânicas.

Recurso pedagógico: aparelho de celular. Foi proposto
para que eles escolhessem uma imagem e escrever uma
frase de acordo com o contexto.

Roda de conversa sobre mudanças climáticas, meio
ambiente e química.

PRODUÇÃO DISCENTE SOBRE MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS EMPREGANDO CELULARES 
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A atividade realizada com os 

estudantes se baseou em relacionar 

a educação ambiental com o ensino 

de química de uma forma 

contextualizada, empregando o tema 

gerador mudanças climáticas, seus 

efeitos globais e as consequências 

para a vida no planeta.  

 

Foi proposto aos estudantes que eles pesquisassem, com o auxílio de 

algum aparelho celular conectado à 

internet, imagens que 

exemplificassem questões referentes 

ao tema gerador mudanças climáticas. 

Eles deveriam criar uma frase que 

retratasse o significado das mesmas, 

bem como correlacioná-las ao 

conteúdo abordado durante as aulas 

de química, entre os quais composição 

química dos gases poluentes, seus 

efeitos no clima, influência das 

mudanças climáticas do planeta, aquecimento global, mudança da 

qualidade do ar, etc.  
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Na aula seguinte todos expuseram suas imagens e frases, 

explicando o assunto de química envolvido. 
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PLANO DE AULA DO ESCOLA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 

Professor Titulação Formação superior 

Adriana Tavares dos 
Santos 

Especialização UFRJ/UCP 

Data Disciplina Carga horária Trimestre/ Ano Turma 

11/09/2019 Química 2 tempos (45 Min) 3°/ 2019 1° ano /105 

ASSUNTO: Funções Inorgânicas – mudanças climáticas 

I - METAS 

Após a aula os alunos deverão ser capazes de, além de dominar o conteúdo 
programático, contextualizá-lo com temáticas ambientais. 

II – OBJETIVOS 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

Relacionar a educação ambiental com o 
ensino de química de uma forma 
contextualizada, empregando o tema 
gerador mudanças climáticas, seus 
efeitos globais e as consequências para 
a vida no planeta 

(i) levar a buscar o conhecimento sobre 
um determinado assunto; (ii) despertar 
a curiosidade discente; (iii) levam a 
buscar o conhecimento sobre um 
determinado assunto. 

III – METODOLOGIA DE ENSINO 

(i)Propor aos estudantes que eles pesquisem com o auxílio de algum aparelho 
celular conectado à internet imagens que exemplifiquem questões referentes ao 
tema gerador. 

IV – AVALIAÇÃO 

Solicitar que eles criem uma frase que retratasse o significado das mesmas, e que 
a coloque-a escrita na imagem escolhida, bem como correlacioná-las ao conteúdo 
abordado durante as aulas de química, entre os quais a composição química dos 
gases poluentes, seus efeitos no clima, influência das mudanças climáticas do 
planeta, aquecimento global, mudança da qualidade do ar, etc. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 10 

 

Esse trabalho possui um viés 

qualitativo e quantitativo, pois se baseou na coleta de dados para que pudesse ser 

realizado.O público alvo foram estudantes do 3º ano do Ensino Médio com idades 

entre 17 e 25 anos incluindo os três turnos, manhã, tarde e noite, de uma instituição 

de ensino público EEB Juscelino Kubitschek, localizada no município de São José, 

SC. 

A atividade pedagógica proposta e aplicada se baseou em duas etapas: na 

primeira propôs-se aos alunos a leitura de dois textos (Cúmplices do aquecimento 

global e Poluição do ar em SC cai pela metade por conta da pandemia do COVID-19, 

e na segunda eles responderam a perguntas. Os textos tratam-se ambos da situação 

atual, devido à pandemia do vírus COVID-19, relacionando a atual conjuntura com a 

qualidade do ar. 

 

Alunos do 3° Ano do EM de uma escola pública de SC.

A aula foi reaçizada de maneira remota sobre
Hidrocarbonetos.

Os estudantes foram orientados para que realizassem
uma leitura de dois textos e respoderem a algumas
perguntas.

Foram utilizados dois meios para realização da atividade,
a plataforma google classroom e da forma escrita.

ATIVIDADE PEDAGÓGICA PARA ABORDAR A 

QUALIDADE DO AR NO PERÍODO DE ISOLAMENTO 

SOCIAL POR CAUSA DA COVID-19 
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A atividade foi realizada remotamente devido ao isolamento social e 

suspensão das atividades escolares no país. Os recursos utilizados 

para coletar as respostas foram: a plataforma Google Classroom para 

os alunos com acesso à internet e para aqueles que não possuem, a 

entrega foi realizada na instituição escolar. 

Os alunos leram os textos e responderam às 

perguntas como solicitado, sendo que alguns relatos 

estão apresentados a seguir.  

Relato da estudante B.: 

“Com o início da 

pandemia os poluentes 

diminuíram, pois tem menos 

carros circulando e as fábricas 

diminuíram seus ritmos de 

produção, lançando 

menospoluentes na atmosfera, 

por isso o ar está melhor, eu 

vejo uma pequenamelhora, isso 

se deve ao fato de onde eu moro 

não ter fábricas.” (aluna “B”, 

2020). 

Relato da estudante S.: 

“O isolamento social 

trouxe sim melhorias no ar, 

tivemos menos carros 

circulando, fábricas diminuíram 

suas produções. Por exemplo, 

eu fiquei sem transporte 

coletivo. Devido a essas 

mudanças houve uma queda na 

 

 

As perguntas que eles 

tiveram que responder se 

basearam no momento de 

pandemia pelo qual 

estamos passando e a 

qualidade do ar, quais 

sejam: 

• Está havendo o 

aumento ou a redução dos 

poluentes atmosféricos? 

• Como se encontra a 

qualidade do ar? 

(Considerando o momento 

atual). 

• Você percebeu 

alguma diferença no ar 

atmosférico na localidade 

em que reside? 
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produção dos poluentes atmosféricos.” (aluna “S”, 2020) 

Relato da estudante I.: 

“Fiz uma pesquisa e percebi que na quarentena fez a 

qualidade do ar melhorar em praticamente todos os países do 

mundo, inclusive no Brasil. O isolamento social tem feito a 

circulação de automóveis cair drasticamente e, 

consequentemente a emissão de poluentes vem diminuindo 

junto. O que realmente faz falta são medidas que conciliem a 

mobilidade das pessoas na cidade com a necessidade de 

redução das emissões de poluentes. E o que fazer uma maior 

diferença para a qualidade do ar e para o cotidiano da população 

seria o uso mais eficiente dos modos de transporte. Ou seja, 

transportar mais pessoas emitindo menos gases poluentes. 

Infelizmente uma pandemia foi necessária para mostrar os 

reflexos sobre a qualidade do ar em nossa sociedade. Ainda há 

tempo de revertermos.” (aluna “I”, 2020) 

Relato da estudante A.: 

“Com a crise recente da pandemia do novo coronavírus, 

houve muitos dias de lockdown, ou seja, quarentena ESTRITA. 

Mesmo por menos de dois meses, a quantidade de poluição 

diária causada por queima de combustíveis foram diminuindo 

gradativamente, até ser possível ser sentida uma melhora na 

qualidade do ar.” (aluna “A”, 2020) 

Foi possível realizar essa atividade durante o isolamento social, 

favorecendo uma reflexão sobre a qualidade do ar mesmo neste 

momento em que os alunos, professores e escola estão distantes 

fisicamente. 

De acordo com os relatos de alguns estudantes foi possível perceber que 

eles observaram a mudança da qualidade do ar, devido à redução de gases 

poluentes causados principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Pelas 

respostas deles, é possível concluir que eles leram os textos selecionados e 
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compreenderam-nos de forma adequada, sendo que alguns ainda fizeram 

pesquisas por iniciativa própria para conseguirem elaborar respostas melhores. 

A atividade pode ser considerada interdisciplinar por incluir a poluição 

atmosférica, ligada à Química, e a interpretação de textos, que em geral é 

abordado na disciplina de Língua Portuguesa. 
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PLANO DE AULA COLÉGIO PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 

Professor Titulação Formação superior 

Adriana Tavares dos 
Santos 

Especialização UFRJ/UCP 

Data Disciplina Carga horária Trimestre/ Ano Turma 

15/06/2020 Química 3 tempos (45min) 3°/ 2020 3° ano  

ASSUNTO: Combustíveis fósseis e a poluição do ar 

I - METAS 

Após a aula os alunos serão capazes de reconhecer a presença da química 
orgânica nos combustíveis fósseis 

II – OBJETIVOS 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

Relacionar a educação ambiental e o 
ensino de química de maneira 
interdisciplinar e contextualizada, em 
específico a poluição do ar causada pelos 
combustíveis fósseis e os veículos 
automotores 

(i) utilizar recursos digitais; (ii) relacionar 
a composição química dos 
combustíveis fósseis com a poluição do 
ar. 

III – METODOLOGIA DE ENSINO 

(i) Abordar o conteúdo sobre compostos orgânicos e os hidrocarbonetos; (ii)Propor 
a leitura de textos que tratam da situação atual, devido à pandemia do vírus COVID-
19; (iii) Propor para que eles respondem algumas perguntas utilizando a plataforma 
googleclassroom, 

IV – AVALIAÇÃO 

Analisar a coerência das respostas enviadas pelos estudantes. 



 
P á g i n a  | 67 

 

 

 

 

 

 

  



 
P á g i n a  | 68 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 11 

 

O trabalho possui um viés epistemológico 

qualitativo e trata-se de um relato de experiência discente~docente~aprendente 

(TAMIASSO-MARTINHON et al., 2018; ARAUJO et al., 2019). Foi feito de modo 

dialógico, com delineamento bibliográfico e exploratório, realizado com estudantes do 

1º ano do Ensino Médio com idades entre 15 e 17 anos de uma instituição pública de 

ensino, EEB Presidente Juscelino Kubitschek, localizada no município de São José, 

SC. 

 Primeiramente a professora regente da turma ministrou uma aula expositiva 

dialogada sobre o conteúdo Tabela Periódica, em um outro momento a turma foi 

dividida em grupos e foi proposto para que eles realizassem a atividade utilizando 

sites, aplicativos, e/ou um programa. A escola disponibiliza acesso à internet para 

todos os estudantes, o que possibilitou que essa atividade pudesse ser realizada em 

suas dependências. Foram utilizados como recursos pedagógicos os aparelhos 

celulares dos próprios alunos.  

EDUCOMUNICAÇÃO AMBIENTAL E A PRODUÇÃO 

DISCENTE DE QUADRINHOS TEMÁTICOS 
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Neste contexto, a proposta apresentada nesse relato de experiência envolve uma 

prática pedagógica utilizando como recurso um aparelho celular, pois os jovens se 

encontram atraídos por esses aparelhos e fazem uso em seu dia a dia. Contudo, 

Alunos do 1° Ano do EM de uma escola pública de SC.

Aula expositiva dialógica sobre Tabela Periódica.

Foi proposto para que eles realizassem uma atividade
utilizando sites, aplicativos ou um programa.

Para criar histórias em quadrinhos envolvendo o assunto
composição química dos aparelhos de celulares.
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alguns estudantes encontraram dificuldades para utilizar seu aparelho celular para fins 

pedagógicos, pois os utilizavam apenas para jogos ou redes sociais. A atividade foi 

realizada em grupo, para que cada componente pudesse colaborar com o processo 

criativo das HQ.  

Empregando os recursos escolhidos pelos discentes foi possível criar 

as Histórias em Quadrinhos (HQ) envolvendo o conteúdo de química de 

tabela periódica, relacionando com a composição química desses 

aparelhos, e uma possível contaminação do solo, da água e danos à 

saúde se esses resíduos forem descartados de maneira incorreta. Esta 

atividade procurou promover a educação ambiental, aumentando a 

sensibilização discente, por intermédio do uso de tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) e da educomunicação ambiental, como 

forma de contribuir para a diminuição dos danos ambientais causados 

pelo homem. 
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A imagem aborda a importância da reciclagem de componentes de 

aparelhos de telefonia celular criado por um grupo.  
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A HQ é interessante e o tema é muito pertinente em 

relação à preservação do meio ambiente, mas alguns 

conceitos de ciências estão incorretos ou imprecisos – por 

exemplo toxinas ao invés de substâncias tóxicas, ou que o 

celular solta gás metano – no entanto, o material produzido 

possui informações importantes sobre alguns problemas 

relevantes e é original dos alunos. Esta HQ também 

propiciou momentos de discussão sobre o conteúdo e 

ressignificações. 
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A HQ questiona algumas consequências sobre a saúde do uso 

constante do aparelho celular. 
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Nem todas as informações levantadas e apresentadas são comprovadas 

cientificamente, como foi afirmado pelos discentes, contudo, 

trabalhar esses conceitos após a criação da HQ, sem interferir no 

processo de criação, mostrou-se bastante eficaz do ponto de vista 

pedagógico, pois eles puderam se expressar. 

também são abordados alguns problemas inerentes ao descarte 

inadequado de aparelhos celulares, como algumas consequências 

prejudiciais ao solo. Segundo os alunos que confeccionaram  

Fica claro que a contaminação que os aparelhos celulares podem 

ocasionar nos locais de despejo surgiu de forma clara para os 

discentes, que incluíram este aspecto em suas criações. 

A HQ da Figura a seguir diz que, o lixo jogado em locais 

inapropriados pode causar sérios danos ao meio ambiente, como a 

contaminação dos lençóis freáticos [...]. 
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Na imagem a seguir foi enfatizada a composição química dos 

componentes destes aparelhos, bem como algumas consequências a 

saúde envolvendo personagens de uma HQ infantil tradicional para 

gerar a história e promover a conscientização ambiental. 
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Ao final realizou-se uma roda de conversa com apresentação de 

todas as HQ, incluído impressões sobre a produção e explicações. 

Ressalta-se a importância da liberdade para que a criatividade dos 

indivíduos aflore, de modo que, apesar de todas as HQ tratarem da 

contaminação de solos gerada pelo descarte de aparelhos celulares, cada grupo 

usou estratégias criativas diferentes, com imagens, gráficos e roteiros 

completamente diferentes, tornando a experiência muito rica para os 

envolvidos. 
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PLANO DE AULA COLÉGIO PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 

Professor Titulação Formação superior 

Adriana Tavares dos 
Santos 

Especialização UFRJ/UCP 

Data Disciplina Carga horária Trimestre/ Ano Turma 

20/08/2019 Química 3 tempos (45min) 2°/ 2019 1° ano /100, 
101, 103 

ASSUNTO: Tabela Periódica - Composição Química dos Resíduos Eletrônicos 

I - METAS 

Após a aula os alunos deverão ser capazes de, além de dominar o conteúdo 
programático, contextualizá-lo com temáticas ambientais. 

II – OBJETIVOS 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

Relacionar a composição química dos 
aparelhos eletrônicos com a tabela 
periódica.  

 

(i) utilizar recursos digitais para criar 
histórias em quadrinhos; (ii) 
correlacionar a composição química 
dos aparelhos eletrônicos e o meio 
ambiente. 

III – METODOLOGIA DE ENSINO 

(i) Abordar o conteúdo sobre elementos químicos e tabela periódica; (ii) Relacionar 
com a composição química dos aparelhos eletrônicos e os impactos a saúde e ao 
meio ambiente, caso esses resíduos forem descartados de maneira incorreta; (iii) 
propor para que eles realizem a atividade utilizando sites, aplicativos ou um 
programa. 

IV – AVALIAÇÃO 

Construir imagens no formato de História em Quadrinhos englobando os assuntos 
trabalhados.   
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IMPACTO NA PRÁXIS DOCENTE 

Para o desenvolvimento dessas atividades foi necessária a realização de 

pesquisas bibliográficas para ter um embasamento teórico vinculado ao tema principal 

que se trata, ou seja, meio ambiente. As diferentes metodologias utilizadas 

favoreceram e contribuíram para a aprendizagem dos alunos, sendo foi possível 

perceber devido ao interesse demonstrado por eles. 

É de extrema importância que os educadores insiram a contextualização em 

sua prática docente, com o objetivo de aperfeiçoar sua dinâmica no ambiente 

educacional. Foi possível perceber o enriquecimento das minhas aulas quando iniciei 

metodologias diferenciadas no espaço educativo, os educandos se mostraram mais 

curiosos e interessados em aprender.  

Minha prática como docente favoreceu para uma superação de algumas 

dificuldades que foram aparecendo durante o cotidiano em transmitir alguns 

conhecimentos sobre a química, o que foi se reduzindo ao inserir novas metodologias 

de aprendizagem durante minhas aulas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao relacionar os assuntos com o cotidiano deles ocasionou uma melhor 

compreensão, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem. Sendo possível 

contribuir para uma melhor qualidade na aprendizagem dos estudantes, pois eles 

tiveram uma participação ativa nas práticas realizadas no ambiente educacional, o 

que favoreceu para a compreensão e assimilação dos conteúdos, mostrando para 

eles a importância de se estudar química, formando cidadãos em que possam se 

posicionar criticamente frente as questões ambientais 

Essa troca de conhecimentos pode ser realizada de diferentes formas 

diminuindo o grau de abstração dos conteúdos que antes eram vistos apenas nos 

livros pedagógicos. Cabe ao educador trabalhar com os conteúdos de forma mais 

contextualizada, de maneira que ao transmitir os conhecimentos possa fazer parte da 

vivência dos educandos. 
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APÊNDICE A – JOGO DIDÁTICO 
 

Jogo Didático – Tabela Periódica 

Durante o curso de mestrado foi elaborado e aplicado um jogo que segue as regras 

do dominó envolvendo os elementos químicos e a localização deles na Tabela 

Periódica. Essa atividade pode ser aplicada a partir do 9º Ano do Ensino Fundamental, 

após os estudantes terem visto o conteúdo sobre tabela periódica. A figura 24 mostra 

uma parte das peças do jogo. Esse jogo não possui limite de cartas, a escolha da 

quantidade de elementos químicos também é livre. 

Figura 24: Parte do jogo dominó de Tabela Periódica. 
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Fonte: Própria autora. 

A figura 25 representa o jogo finalizado com as peças conectadas uma na outra. Os materiais utilizados 

foram folhas impressas e folha de EVA. 

Figura 25: Peças do dominó. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 

 

Você não precisa se identificar. Em caso de dúvidas, consulte seu professor. 

Obrigada. 

 

Questionário 

 

1-Idade-                             2-Sexo- 

3-O nível de escolaridade de seus responsáveis. 

Nível superior (    ) 

Um deles com nível superior (    ) 

Nível Médio (    )                    

4-Fora da escola você participa de algum projeto ou curso extraclasse? 

Sim (    )             Não (    ) 

5-Assuntos sobre meio ambiente é discutido na sua escola? 

Sim (    )   Não (   ) 

6-Quais são suas atitudes diante da proteção ao meio ambiente? 

Economizo energia (    ) 

Reaproveito a água (    ) 

Não jogo lixo na rua (    ) 

Cuido das árvores (    ) 

7-Já realizou alguma vez uma caminhada ecológica? 

Sim (    )   Não (    ) 

8-A responsabilidade pela preservação seria de quem? 

Minha (    ) 

Sociedade (    ) 

Governo (    ) 

9-Você acha importante estudar sobre os impactos ao meio ambiente? 

Sim (    )         Não (    )                Talvez(    )      Não sei (    ) 

10- A temperatura do nosso planeta está aumentando? 

Sim (    )          Não (    )              Talvez (    )      Não sei (    ) 

11-Para você o homem é o grande causador para o desequilíbrio ambiental? 

Sim (    )         Não (    )               Talvez (    )     Não sei (    ) 

12-O que você acha sobre assuntos relacionados à qualidade do ar? 

Interessante (    )        Sem fundamento (   )    Não me interessa (   ) 

13-Próximo a sua residência 
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a)Tem muito trânsito de veículos pesados? 

Sim (    )         Não (    ) 

b)É próximo a indústrias? 

Sim (    )         Não (    ) 

c)Possui muitas árvores? 

Sim (    )         Não (    ) 

d)Já observou poeira de cor escura em sua casa? 

Sim (    )          Não (    ) 

14- Para você pequenas atitudes podem ajudar a melhorar a qualidade do ar? 

Sim (    )               Não (    )          Talvez(    )      Não sei (    ) 

15-Emissões de gases poluentes podem afetar a qualidade do ar? 

Sim (    )               Não(    )           Talvez (  )                Não sei (    ) 
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ANEXO B: CAPÍTULOS DE LIVROS 

CAPÍTULOS PUBLICADOS EM LIVROS TEMÁTICOS 

SANTOS, A. T.; SOUSA, C.; TAMIASSO-MARTINHON, P. Relato de experiência 

docente sobre educação ambiental em espaços não formais de aprendizagem. In: 

Felipe Santana Machado; Aloysio Souza de Moura. (Org.). Educação, Meio 

Ambiente e Território. 1ed.Rio de Janeiro: Atena Editora, v. 1, p. 49-54, 2019f. 

 

SANTOS, A. T.; SOUSA, C.; TAMIASSO-MARTINHON, P. Uma abordagem 

pedagógica sobre resíduos eletrônicos para promover a educação ambiental na 

escola. In: Felipe Santana Machado; Aloysio Souza de Moura. (Org.). Educação, 

Meio Ambiente e Território. 1ed.Rio de Janeiro: Atena Editora, v. 1, p. 62-68, 2019f. 

 



 
P á g i n a  | 94 

 

 

ANEXO C: TRABALHOS COMPLETOS 

APRESENTAÇÕES E TRABALHOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE 

EVENTOS CIENTÍFICOS PRODUZIDOS NO ÂMBITO DA PRESENTE 

DISSERTAÇÃO 

Documentos Comprobatórios B1 – Apresentações de pôsteres no XV Congresso Nacional de 
Meio Ambiente Poços de Caldas (2018). 
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Documentos Comprobatórios B2 – Apresentação oral no V Congresso Nacional de Educação 

(2018) 
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Documentos Comprobatórios B3 – Apresentação oral no XI Scientiarum História (2018). 
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Documentos Comprobatórios B4 – Apresentações de pôsteres no XVI Congresso Nacional de 

Meio Ambiente Poços de Caldas (2019). 
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Documento Comprobatório B5 – Apresentação oral no VI Congresso Nacional de Educação 

(2019). 
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Documento Comprobatório B6 – Apresentação oral no IV Encontro Nacional de Jogos e 

Atividades Lúdicas no Ensino de Química, Física e Biologia (2021). 
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ANEXO D: RESUMOS 

APRESENTAÇÕES E RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS 

CIENTÍFICOS PRODUZIDOS NO ÂMBITO DA PRESENTE DISSERTAÇÃO 

Documentos Comprobatórios C1 – Apresentação de pôster no Workshop Educação Ambiental 

e o Ensino de Química 
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Documentos Comprobatórios C2 – Apresentação de pôster no XVII Encontro Regional da SBQ-

RIO.
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Documentos Comprobatórios C3 – Apresentação no Congresso EducasulOnline (2020). 
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ANEXO E: PREMIAÇÃO 

UM DOS 10 MELHORES TRABALHOS APRESENTADOS NO XV CONGRESSO 

NACIONAL DE MEIO AMBIENTE 

Documento Comprobatório E1 – Melhores trabalhos apresentados no XV Congresso Nacional 
de Meio Ambiente de Poços de Caldas (2018). 

 

 


