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Introdução 

Como o ensino de química na maior parte das 

escolas brasileiras é tradicional, teórico e expositivo, 

é cada vez mais crescente a necessidade de novas 

metodologias que dinamizem as aulas e facilitem a 

assimilação dos conteúdos, principalmente os 

considerados de difícil compreensão por parte dos 

alunos como a estequiometria. Gomes e Macedo 

acreditam que a dificuldade está na falta de 

aplicação e de exemplos desse conteúdo no 

cotidiano dos alunos.
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 A aprendizagem significativa 

proposta por David Ausubel é o processo que leva 

em consideração o conhecimento prévio do 

educando que interage, de forma significativa, com 

o novo conhecimento que lhe é apresentado, 

provocando mudanças em sua estrutura cognitiva. 

O organizador avançado é um mecanismo 

pedagógico que estabelece uma ligação entre 

aquilo que o aprendiz já sabe com aquilo que o 

aprendiz precisa saber e seu valor pedagógico irá 

depender do material de aprendizagem. Eles devem 

se apresentar em termos familiares sendo assim, 

passíveis de aprendizagem, fornecendo conceitos, 

proposições e princípios gerais.
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Nesse contexto, 

utilizou-se uma atividade culinária como organizador 

avançado para o ensino de estequiometria e 

introdução de conceitos de reagente em excesso e 

limitante.  

Metodologia 

A atividade foi realizada durante uma aula de 120 

minutos com alunos do 2º ano do Ensino Médio do 

Colégio Pedro II. Individualmente e com base no 

roteiro fornecido, os alunos inicialmente 

determinaram a quantidade de cada ingrediente que 

seria necessária para cozinhar em diferentes 

situações: usando todo o leite fornecido, usando 

toda a farinha, todos os ovos, etc. Para isso, os 

alunos utilizaram conceitos de proporção, a receita 

do mini bolo e a lista dos ingredientes e quantidades 

disponíveis. Em seguida, cada aluno preparou seu 

mini bolo utilizando os materiais fornecidos pelo 

professor. O bolo foi assado em forma de alumínio 

descartável em forno elétrico doméstico portátil 

durante 20 minutos. Durante o período de 

cozimento, os alunos realizaram uma atividade de 

correlação entre expressões usadas na química e 

na culinária como, por exemplo, ingredientes e 

reagentes, bolo e produto, receita e reação química,  

Posteriormente, realizou-se a explicação teórica dos 

conceitos de reagente em excesso e limitante com 

base nos ingredientes e na atividade realizada. 

Além disso, resolveu-se um exercício de vestibular 

dessa temática.  Por fim, os alunos utilizaram os 

conhecimentos adquiridos para resolverem uma 

questão sem o auxílio do professor e puderam 

saborear o bolo que prepararam.  

Resultados e Discussão 

Os alunos demonstraram grande interesse, 
entusiasmo e se mantiveram participativos durante 

toda a aula. Também realizaram com facilidade e 

agilidade os cálculos solicitados e as correlações 
entre as expressões da química e da culinária. 
Ausubel afirma que os organizadores avançados 
verdadeiros facilitam a aprendizagem significativa 
de tópicos específicos ou de ideias precisamente 
relacionadas e devem ser materiais de natureza 
introdutória, apresentados antes do material de 
aprendizagem em si e em um nível de abstração 
maior.
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 Embora não seja simples afirmar que um 

material seja um organizador avançado, as 
características desta aula e materiais aproximam-se 
dos organizadores avançados comparativos pois há 
certa familiaridade do aprendiz com o material de 
aprendizagem, por exemplo.  

Conclusões 

Pode-se perceber através dessa prática que o uso 

da culinária é uma excelente estratégia de “ponte 

cognitiva” para o ensino e aprendizagem 

significativa de estequiometria, além de dinamizar a 

aula, aproximar o conteúdo da realidade dos alunos 

tornando a disciplina mais agradável e fácil segundo 

a percepção dos mesmos. 
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