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Conteúdo Programático Detalhado:  
 

Átomo de Bohr  

A atividade teve como finalidade apresentar aos alunos, através de uma aula expositiva, 

conceitos sobre os modelos atômicos, dando uma ênfase especial no átomo de Bohr, 

depois foi realizado um jogo com os alunos para que eles pudessem absorver da melhor 

forma possível o conteúdo abordado durante a aula ministrada na sala.  

Para a aula usou-se um data-show afim de reproduzir uma apresentação em slides que 

serviram para ilustrar o tema proposto, já que o conceito de átomo pode ser bem abstrato 

e de difícil compreensão, além do recurso servir como um guia para o bolsista.  

Inicialmente levantou-se a questão a respeito do que somos feitos e formados, afim de 

que os alunos fossem levados a questionar e de alguma forma despertasse a curiosidade 

dos mesmos. Assim, fez-se referência aos filósofos gregos que também tinham esses 

questionamentos (o que culminou na ideia de átomo). A aula prosseguiu apresentando 

cronologicamente os diversos modelos atômicos e os cientistas que os desenvolveram, 

para cada modelo apresentou-se as dificuldades de entender melhor o mundo atômico 

para a época citada, bem como as falhas observadas nos modelos anteriores e as 

experiências essenciais para a comprovação científica das teorias.  



 

 

A interdisciplinaridade observada foi no que diz respeito as áreas da química e da física 

num aspecto geral.  

O que foi interessante é que a maioria dos alunos se mostraram participativos, fazendo 

perguntas e respondendo as questões levantadas, não ocorreu grandes dispersões e o 

controle da turma foi relativamente bom.  

Um dos pontos positivos da aula foi o uso dos slides, creio que as figuras e imagens 

ajudavam a tornar a aula menos cansativa e tediosa e as imagens foram cuidadosamente 

escolhidas afim de criar algo descontraído durante a aula. Outro ponto positivo que pode 

ser destacado é o levantamento de questionamentos durante a apresentação do conteúdo, 

notei que isso aguça a curiosidade do estudante que se sente mais motivado a aprender 

sobre o assunto, além de despertar mais perguntas. 

Um ponto negativo foi que eu acabei dando mais tempo e explicando mais 

detalhadamente os modelos atômicos anteriores a Bohr, creio que faltou explicar melhor 

este último. Além disso ele foi deixado para o final, os alunos já estavam cansados e notei 

que a absorção do conteúdo foi bem menor, isso foi outro erro grave, já que os alunos 

precisariam dessas informações para a próxima aula (jogos quânticos).  

A segunda parte da aula ocorreu na semana seguinte, imprimiu-se o que seria o 

“tabuleiro” do jogo que nada mais era do que os níveis de energia do átomo de hidrogênio. 

Formou-se grupos de 4 a 5 alunos e cada grupo recebeu um “tabuleiro” e dois dados, os 

dados não eram quaisquer, eles foram feitos para que cada face tivesse um valor de 

energia de um dos níveis quânticos. O jogo consistia no aluno jogar os dados e tentar tirar 

o valor exato de energia para saltar para a próxima camada, ganhava quem chegasse 

primeiro na última camada atômica.  

Uma das falhas ao aplicar o jogo para a turma foi não ter testado antes, surgiram muitas 

dúvidas por parte dos alunos, com relação as regras do jogo, quantos dados usar, se um 

para uma etapa específica e outro para as demais, se forem os dois juntos teria que somá-

los ou não, e todas essas dúvidas não foram simples de sanar, acabou demorando muito 

tempo para entender o funcionamento do jogo e pouco tempo para de fato jogá-lo. 

A proposta em si foi boa, mas faltou um preparo melhor, talvez pudesse ser feita uma 

competição entre os estudantes de cada um dos grupos, onde os ganhadores disputariam 

entre si e o primeiro colocado poderia ser premiado de alguma forma, assim creio que o 

interesse aumentaria muito e a competição criaria um clima divertido fazendo com que 

os alunos aprendessem mais.  

Nessa proposta manteria a aula expositiva com o levantamento de questões pois isso 

desperta curiosidade e mantém o interesse da turma, bem como o jogo, porém com a 

modificação proposta. Uma outra modificação, seria selecionar o assunto mais importante 

da aula e deixa-lo para o começo, ou dar mais ênfase nele, além disso deixaria mais tempo 

para os alunos pensarem sobre questões abordadas durante a aula, para que de fato 

entendessem bem o conteúdo proposto.  



 

 

 
 


