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Resumo: Durante o desenvolvimento do presente 
projeto, dividido em duas etapas, inicialmente foram 
aplicadas provas diagnósticas e, após avaliação dos 
resultados e desenvolvimento das aulas em que todos os 
conteúdos foram trabalhos através da conexão da teoria 
com a vivência do aluno, observou-se uma melhora 
significativa no desempenho dos mesmos mostrando a 
eficiência da metodologia e a importância do 
desenvolvimento do presente projeto.  
 

1. Introdução 
A educação é a maior responsável por mudanças em 

um país, porém, atualmente, verifica-se uma deficiência 
no ensino fundamental e médio em escolas públicas, 
deficiência essa que está chegando ao ensino superior, 
onde os alunos estão apresentando inúmeras 
dificuldades [1] 

Neste contexto, o ensino de química em escolas 
públicas tem mostrado vários problemas, uma vez que a 
relação entre o que se ensina e o cotidiano é pouco 
abordado, fazendo com que o aluno perca o interesse e 
acabe tendo dificuldades de aprendizado da disciplina, 
embora a química esteja presente em todos os 
momentos e em todos os lugares [2]. 

Assim, com o desenvolvimento do presente trabalho, 
surgem novas possibilidades de alunos prosseguirem 
seus estudos em nível superior e construir habilidades e 
competências necessárias para a relação crítica e 
criativa com o mundo que o cerca preparando o mesmo 
para encarar desafios. 

 
2. Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido em uma turma única, 
composta por cerca de 20 alunos, que manifestaram o 
interesse em prosseguir os estudos em nível superior, 
durante a primeira etapa e por volta de 50 alunos 
durante a segunda etapa. Nas aulas foram trabalhados 
conteúdos referentes ao colegial focando naquelas que 
fazem parte das exigências do vestibular.  

Todos os tópicos foram desenvolvidos tentando 
relacionar a teoria com a vivência do aluno para facilitar 
o aprendizado. 

 
3. Resultados 

Para avaliar a eficiência da metodologia aplicada 
durante o desenvolvimento dos tópicos, foram 
realizadas duas avaliações em cada etapa do projeto 
com os mesmos assuntos e nível de dificuldade para 
assim se ter uma noção do resultado do trabalho 
realizado. O resultado da comparação entres as 
avaliações de cada etapa pode ser visualizado nas 
Figuras 1 e 2. 
 

Figura 1 - Comparação dos resultados da primeira 
etapa (¢ primeira avaliação, ¢ segunda avaliação) 

 
 
Figura 2 - Comparação dos resultados da segunda 
etapa (¢ primeira avaliação, ¢ segunda avaliação) 

 
 

4. Conclusões 
A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que 

a maioria dos alunos que realizaram as duas avaliações 
tiveram uma melhora significativa no domínio da 
química, uma vez que apresentaram um aumento 
significativo no número de acertos.	 Portanto as duas 
fases do projeto foram muito produtivas pois foi 
possível atingir o objetivo principal de ensinar Química 
para poder ajudar o aluno a se preparar para a vida.	
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