
Subprojeto Química Vasconcelos 

Coordenador de área: Antonio Francisco Fernandes de Vasconcelos 

Nome da ação 1    

Construção de Modelos Químicos com Material Alternativo    

 

Descrição da ação com a respectiva justificativa(500 caracteres)  

 

Construir modelos Químicos com material alternativo para aproximar da materialização os 

conceitos abstratos da Química (átomos, íons, moléculas descritos em livro textos) viabilizando a 

interpretação de sistemas microscópicos e extrapolação às manifestações macroscópicas dos 

fenômenos e propriedades específicas (reatividade, densidade, mudanças de fase e outros). 

Fontes como Química Nova e JOACS apresentam metodologias viáveis e resultados com 

impacto positivo na aprendizagem dos alunos. 

  

 Nome da ação 2 

 Demonstrações de Processos Químicos com kits  em microescala  

 

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

 

Adaptar experimentos de fácil execução e dotá-los de portabilidade para demonstração de 

fenômenos em sala de aula pelo bolsista constitue uma alternativa viável e segura que quando 

bem planejados trazem dinamização das aulas de Química e desmistificam o senso leigo  de que 

 processos químicos só são possíveis em laboratórios. A diagramação dos experimentos com 

base no método científico auxilia a fixação dos conceitos   

 

Nome da ação 3 

 Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino de Química    

 

Descrição da ação com a respectiva justificativa  

 

 



 

O uso das TICs no ensino da Química por meio de simuladores e  softwares livres tipo CW3 e 

plataformas de aprendizagem tipo  AVA propiciam a integração dos alunos via ambiente 

colaborativo de aprendizagem onde conteúdos e ferramentas de aprendizagem podem ser 

compartilhadas para em nível virtual viabilizar  manipulação de sistemas químicos utilizando a 

interface gráfica que converte conceitos abstratos em modelos assessíveis.    

Nome da ação 4  

Aplicação de Oficinas Lúdicas  no ensino da Química  

  

Descrição da ação com a respectiva justificativa  

 

Construir material lúdico (quadrinhos, charadas, palavras-cruzadas, jogo dos 7 erros) com temas 

da Química e aplicar com dinâmicas (gincana) de modo pedagogicamente adequado propicia o 

desenvolvimento criativo dos conceitos procedimentos e atitudes em Química. Fontes como 

Química Nova na Escola e site  QMCWeb  apresentam experiências bem sucedidas com a 

aplicação do Lúdico que podem ser adaptadas à realidade escolar maranhense.  

 

Nome da ação 5  

Cromatografia em Papel no Estudo da Química dos Corantes Naturais do Maranhão    

Descrição da ação com a respectiva justificativa  

Estudar as propriedades dos materiais, solubilidade, polaridade e uso adequado de recursos 

naturais através do tema corantes naturais constituem adequado  abordagem aos  conteúdos 

significativos da Química principalmente quando associados à técnica de cromatografia em papel 

onde os domínios conceitual e procedimental correlatos podem ser estimulados por meio de 

experimentos de baixo custo e resultados visualmente atrativos obtido de maneira relativamente 

simples utilizando frutas regionais. (495 caracteres) 

OBS:  Fiz alterações na parte em amarelo para atender ao número de caracteres solicitados. 

 Nome e CPF do(s) professor(es) que assumirá(ão) a coordenação de área  

Nome Lattes CPF  

Cláudio Antônio Ribeiro Número CPF: 376747003-63        

Escolas de Aplicação Nome INEP Colégio Militar Tiradentes 21021910  


