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Introdução 
Aulas de campo podem ser empregadas em uma 
série de propósitos dentro do contexto de 
aprendizado, neste trabalho foi elaborado uma 
atividade intitulada “Caça elementos” visando 
favorecer o ensino-aprendizagem dos elementos 
químicos da tabela periódica na disciplina de 
química. Este conteúdo tem como publico alvo 
alunos da 1º ano do ensino médio e de modo geral é 
considerado um tema desinteressante tanto pelos 
professores quanto pelos alunos, resultando assim 
em aulas com baixo rendimento. Como cada pessoa 
apresenta uma maneira diferente para aprender1 resta 
ao professor propor alternativas que ajudem para o 
desenvolvimento das diversas competências do 
aluno e que o conduza não só ao conhecimento 
cognitivo mas a um conhecimento como um todo.2 

O objetivo foi tornar a atividade “Caça elementos” 
um importante meio educacional, prazeroso 
estimulando o desenvolvimento dinâmico do aluno, 
alem de contribuir para a construção da autonomia.  
 

Metodologia 
De inicio os alunos foram abordados  a fim de saber 
o que eles conheciam sobre o conteúdo, com base 
nisto foi realizado uma aula expositiva sobre o 
mesmo . Posteriormente os alunos foram 
encaminhados até um supermercado onde 
procuraram nos rótulos dos produtos elementos da 
tabela periódica, ao retornar à escola foi discutido 
com os estudantes a pesquisa realizada relacionando 
os elementos encontrados nos rótulos com 
aplicações do dia a dia.   
 

Resultados e Discussão 
A sondagem realizada com os alunos antes da 
aplicação da atividade mostrou um completo 
desconhecimento dos elementos mais essenciais 
presentes no dia a dia, através dessa aula os alunos 
alem de memorizarem mais elementos do que eram 
do conhecimento descobriram as diversas 
aplicações deles no cotidiano e sua importância 
econômica. 
Se o ensino for lúdico e desafiador, a aprendizagem 
prolonga-se fora da sala de aula, fora da escola, 

pelo cotidiano, ate as férias, num crescendo mais 
rico do que algumas informações que o aluno 
decora porque vai cair na prova.3  
 

Conclusões 
A “Caça elementos” mostro-se útil podendo ser 
empregado em uma variedade de propósitos dentro 
do contexto de aprendizado, cabendo ao professor 
adequá-lo a série e aos objetivos pretendidos. Alem 
disso pode-se perceber que uma aula fora da escola 
apresenta mais resultados do que uma aula que se 
utiliza apenas lousa e giz como métodos. 
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