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Plantão de Dúvidas 

 

Plantão de dúvidas – Química  

Objetivo: 

A atividade tinha como principal objetivo auxiliar os alunos no processo de aprendizagem, 

levantando os principais tópicos das matérias abordadas pelo professor em sala de aula 

revisando-os, respondendo a questionamentos levantados pelos estudantes durante as aulas.   

Preparação dos bolsistas PIBID: 

No que diz respeito a preparação das aulas, buscou-se auxílio em vídeos explicativos na internet, 

sites de educação e livros texto focados na química de ensino médio.  

Principais fontes:  

• https://www.youtube.com/watch?v=ndZl7L_ciAQ  
• https://www.youtube.com/watch?v=HS_tqUlrs3o 
• https://www.youtube.com/watch?v=DDNWOVUhGwA 
• https://www.youtube.com/watch?v=VkrIHn5E4V4 
• http://www.soq.com.br/conteudos/em/modelosatomicos/ 
• http://blogdoenem.com.br/modelos-atomicos-particulas-quimica-enem/ 
• http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-modelos-
atomicos.htm 
• Peruzzo, Francisco Miragaia – Química: Na abordagem do cotidiano/ Francisco 
Miragaia Peruzzo, Eduardo Leite do Canto. – Volume 1, 3ª edição. – São Paulo: Moderna, 2003 
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Como realizar a transposição didática?  

A transposição didática foi feita buscando uma linguagem simples e de fácil entendimento. 

Como era uma aula voltada para tirar dúvidas buscou-se passar a informação de maneira 

simplificada, abordando os principais tópicos sem muito aprofundamento, apenas quando era 

necessário para a elucidação de alguma questão levantada durante a aula.  Usou-se ainda de 

alguns exercícios retirados de livros e sites para exemplificar o conteúdo de maneira a melhorar 

o entendimento sobre o assunto.  

Descrição da Atividade:  

Inicialmente era feito um resumo do tema anteriormente abordado pelo professor em sala de 

aula, destacando as partes mais importantes (geralmente aquelas mais comum de serem 

cobradas em provas de vestibulares), logo em seguida abria-se para perguntas que podiam ser 

desde o conteúdo ministrado em sala de aula até questões mais específicas de acordo com o 

interesse dos alunos podendo ser até mesmo indagações referentes a curiosidades científicas. 

Muitas vezes, questões eram trazidas pelos próprios alunos nesse período para a resolução em 

conjunto. 

Como a atividade está inserida na Proposta Curricular do Estado de São Paulo: 

 A atividade se relaciona com a proposta curricular do estado, pois aborda os temas propostos 

pelo mesmo (modelos atômicos e Ligações químicas) buscando reforçar o entendimento dos 

alunos sanando suas dúvidas e auxiliando no melhor aprendizado dos mesmos. Além disso são 

temas comuns de serem abordados no Enem. 

 

Estratégias desenvolvidas para a atividade proposta:  

As estratégias consistiam em buscar ouvir o que o aluno tinha a dizer, e permitir que eles 

decidissem por si só o rumo das aulas, quais as dúvidas tirar, se era necessário a resolução de 

algum exercício, se era possível relembrar matérias dos anos anteriores, tudo isso era decidido 

pelos próprios alunos durante as aulas conforme suas próprias necessidades. Todas as aulas 

foram construídas pensando em como seria a melhor forma de passar o conteúdo e fazer com 

que eles compreendessem, para tanto, neste método a participação dos mesmos era 

fundamental.  

 

Interação dos alunos:  

Em todas as aulas ministradas buscou-se intensamente a participação ativa dos alunos, uma vez 

que eram eles que direcionavam o andamento das mesmas. Os alunos se mostraram bem 

interessados já no começo do projeto, vinham com muitas perguntas não apenas dos temas 

abordados em sala, mas também curiosidades científicas, era um espaço em que eles podiam 

falar e opinar, por isso gostavam bastante e se mostravam bem animados e interessados.  
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Habilidades desenvolvidas e habilidades estimuladas:  

Os alunos puderam compreender melhor com as aulas ministradas os modelos atômicos e os 

principais experimentos que fundamentaram esses modelos, também compreenderam noções 

básicas de reações químicas, iônicas, covalentes e metálicas. Questões extracurriculares que 

foram levantadas em sala de aula pela curiosidade dos próprios alunos foram as que dizem 

respeito a noções de antimatéria, o que foi o experimento hipotético de Schroedinger, noções 

de geometria molecular e forma eletrônica de Lewis. Com esse tipo de método disciplinar os 

alunos também aprenderam a ter uma certa autonomia dentro da sala de aula precisando 

interagir para que a aula pudesse fluir, assim, a aula se tornou muito mais dinâmica e atrativa 

para eles, pois não eram meros ouvintes, mas participantes ativos.  

Gestão disciplinar dos alunos:  

Em suma os alunos colaboraram com a aula e não houveram grandes problemas com 

indisciplina, foi observado poucos momentos de dispersão que foram logo contidos, geralmente 

chamando atenção dos alunos para que prestassem atenção, mas a maioria das aulas 

ministradas seguiram sem maiores problemas. Trazer curiosidades e permitir uma aula mais 

interativa prende a atenção do estudante, com isso consegue-se manter o foco e o seguimento 

da aula, tentou-se aplicar isso para a manutenção da atenção dos alunos durante a ministração 

das aulas.   

Nível Acadêmico da Proposta: 

A maioria dos temas abordados faziam parte da proposta curricular do estado e para tanto eram 

adequadas ao nível dos alunos, apenas algumas curiosidades levantadas pelos próprios 

estudantes fugia um pouco disso. Mas no que diz respeito a isso, usou-se linguagem simples e 

direta sem nenhum aprofundamento apenas para despertar a curiosidade e sanar as dúvidas. 

Conclusão:  

A atividade proposta se mostrou positiva em muitos aspectos muitos alunos após as provas 

comentaram que as explicações os auxiliaram na resolução das questões da avaliação. Notou-

se que quando os alunos participam mais da aula absorvem melhor o conteúdo e a compreensão 

de conceitos torna-se mais fácil, além disso os alunos se mostraram maduros o suficiente para 

direcionar a aula de acordo com suas dúvidas, sendo induzidos a refletir sobre o que de fato 

entenderam do conteúdo. Foi uma experiência realmente enriquecedora tanto para os alunos 

quanto para mim que além de auxiliá-los, pude compreender mais de perto como funciona a 

docência, como é necessário ter uma certa sensibilidade para perceber os pontos de mais difícil 

compreensão e assim tentar melhorar a didática para contornar essa situação. Além disso deixar 

que os alunos colaborem com o andamento da aula proporciona uma maior atenção da parte 

deles e não permite dispersões, o que em outras circunstâncias (métodos tradicionais) pode ser 

difícil de contornar.  

Assim, concluo que a atividade atingiu o objetivo esperado de auxiliar os alunos sanando suas 

dúvidas e auxiliando no processo de aprendizagem. 

 


