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Introdução 
A elaboração dos kits experimentais, está ligada à 
forma na qual vemos a experimentação e como 
podemos aplicá-la na sala de aula, para isso, 
utilizamos  os aportes teóricos de Vigotsky. Nessa 
abordagem se utiliza diversas ferramentas que 
auxiliam o professor e os alunos, para que assim 
possa haver  uma real aprendizagem.  
Os temas abordados nas práticas foi acido-bases, 
cinética química e moléculas orgânicas. Os kits 
foram elaborados a partir de pesquisas  na internet, 
revistas sobre o ensino de química e livros 
didáticos. O diálogo, leitura e a escrita foram  
intensamente utilizados, pois acreditamos que são 
importantes ferramentas que devem ser utilizadas 
na sala de aula de química. 
A partir disso, foi elaborada uma atividade inicial, 
logo após a realização da atividade experimental, 
fundamentação teórica,  discussões dos conceitos 
envolvidos no experimento e logo após um texto 
sugerido.      
  

Metodologia 
Para a confecção dos kits foram feitas diversas 
pesquisas de atividades já sugeridas, e a partir disso 
modificamos a forma que a prática era abordada. As 
práticas que pesquisamos eram baseadas apenas em 
materiais e procedimento, ou seja, sua metodologia 
era apenas a comprovação de teoria, sem a 
preocupação com o aprendizado do aluno. 
Entendendo que para o aluno ter uma aprendizagem 
significativa, é preciso que o conhecimento já 
adquirido anteriormente seja problematizado pelo 
professor, criando vínculos com a seu “novo” 
conhecimento. A partir disso, modificamos os kits 
encontrados nas pesquisas, utilizando ferramentas 
culturais como a escrita, leitura e diálogo. 

Resultados e Discussão 

Primeiramente, modificamos o nome das atividades 
experimentais para títulos criativos, uma vez que no 
livro didático o experimento já sugere a matéria que 
será explorada. Algumas de nossas atividades 
experimentais foram: “ Milagres acontecem! 
Transformação de água em vinho”, “ Porque tanta 
espuma”? , “ Fazendo um arco-íris”.  

Os kits são compostos por uma atividade inicial, 
sendo esta um texto pequeno, pedido de  cartazes, 
soluções para problemas ou previsão do fenômeno, 
todos baseado no diálogo e na escrita.   
Em seguida, foram especificados os materiais, 
reagentes e o procedimento da atividade.  Após  a   
realização do experimento é apresentado um 
embasamento teórico onde é discutido os conceitos 
envolvidos no experimento.  
Levando em consideração a prática aplicada, são 
feitos questionamentos e pedidos de relatório, sendo 
assim uma forma de expressar as aprendizagem 
significativa do aluno desenvolvidas durante o 
processo. Ao final do roteiro do kit há sugestões de 
outras atividades, como textos, questionários, 
experimentos, que podem ser aplicados de maneira 
prática e assim intensificar a aprendizagem dos 
educandos. 
Os kits serão disponibilizados via internet no site 
www.moodle.furg.br, servindo como auxilio para 
professores e licenciandos na sua prática docente. 

Conclusões 
Os kits experimentais são uma importante 
ferramenta cultural que têm como proposta auxiliar 
o professor na sala de aula e proporcionar aos 
alunos aprendizagens significativas, sempre 
levando em consideração os conhecimentos que 
estes possuem. A confecção de cada kit apresenta 
uma forma diferente de trabalhar com a 
experimentação. 
Além disso, as atividades experimentais podem ser 
problematizadas quando a elas agregamos 
ferramentas culturais, tais como a leitura e a escrita,  
possibilitando ao educando uma maior 
compreensão do discurso químico. 
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