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RESUMO

Atualmente, observa-se pouco interesse dos estudantes nas ciências exatas. Esse dado torna-se mais evidente nas escolas públicas e vem cada vez mais se tornando relevante

no decorrer dos anos, o que tem gerado uma grande preocupação por parte dos educadores do ensino médio, profissionalizante e superior. Ademais, com o baixo rendimento

nessa área, os alunos ingressam em cursos superiores com déficit de aprendizado, o que contribui para o insucesso e o grande número de reprovações, observadas nas

disciplinas de base nos cursos de Engenharias e afins. Portanto, este trabalho teve por objetivo promover atividades experimentais em escolas públicas da cidade de João

Monlevade-MG, com o intuito de despertar o interesse dos estudantes pela química. Inicialmente, foi realizada uma reunião com a professora responsável por ministrar a

disciplina de química na escola, para selecionar práticas condizentes com o conteúdo trabalhado na disciplina. Em um segundo momento, foi aplicado um questionário para

conhecer melhor os estudantes em relação ao interesse e o conhecimento sobre a disciplina. Posteriormente, foi realizada a primeira ação prática de química, sendo realizado o

experimento denominado “Sabão de Limão”. Os estudantes foram instigados a conceituar as formas de classificação da matéria, bem como apresentar formas de reciclagem dos

materiais, tais como: o óleo e a caixa de leite.  O resultado deixou evidente o interesse dos estudantes, através da notória participação durante a prática. Novas ações estão

sendo planejadas e serão realizadas no decorrer do projeto.
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