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Introdução 

Os conteúdos envolvendo eletroquímica no Ensino 

Médio são apontados tanto por estudantes quanto 

por professores como contendo inúmeros 

obstáculos epistemológicos. Dentre as dificuldades 

apresentadas, é possível destacar a compreensão 

de como ocorrem as reações de oxidação e 

redução1. Na tentativa de diminuir essa barreira na 

aprendizagem e despertar o interesse dos 

estudantes na busca do conhecimento, o uso de 

metodologias ativas de ensino nas quais o aluno é o 

protagonista no processo de aprendizagem, torna-

se uma alternativa interessante para o 

desenvolvimento de uma aprendizagem significativa 

e o desenvolvimento do senso crítico2. O modelo de 

sala de aula invertida envolvendo tanto o ensino 

presencial quando à distância, pode funcionar para 

abordar conceitos e incentivar os alunos a 

buscarem informações de forma ativa. Por outro 

lado, o ensino presencial pode ser utilizado para 

aprimorar o que foi aprendido, tirar dúvidas e 

realizar experimentos, sob mediação do professor. 

Com base nesta ideia, no presente trabalho propõe-

se uma sequência didática (SD) utilizando 

metodologias ativas para ser aplicada com alunos 

no 2º ano de Ensino Médio na escola privada ETP 

Centro Educacional do município de Rio das Ostras 

(RJ) sobre os conteúdos de corrosão eletroquímica. 

Esta SD inclui a sala de aula invertida e a 

experimentação como estratégias facilitadoras da 

aprendizagem e motivacionais, além de incentivá-

los na busca pelo conhecimento. 

Resultados e Discussão 

A SD proposta foi dividida em momentos, cada um 

contendo as atividades selecionadas. Em um 

primeiro momento será realizado um questionário, 

através da plataforma de ensino Kahoot, com 

perguntas sobre corrosão e, posteriormente uma 

roda de conversa, mediada pela professora, na qual 

fotografias selecionadas serão utilizadas para 

nortear uma discussão sobre a corrosão 

eletroquímica. Um exemplo está apresentado na 

Figura 1. Ao final deste momento, os alunos 

receberão um material didático impresso (MDI) 

elaborado especificamente para que eles estudem 

fora da sala se aula, que inclui a definição de 

corrosão eletroquímica bem como os aspectos 

necessários para que ela ocorra e as reações 

responsáveis pela formação da ferrugem, produto 

da corrosão do ferro, valorizando os conhecimentos 

que eles já possuem. 

Figura 1. Figura de uma grade enferrujada para o 

uso na roda de conversa. 

No primeiro momento da aula seguinte serão 

discutidas as ideias contidas no MDI. O objetivo é 

dirimir as dúvidas que tenham surgido. No segundo 

momento, serão debatidos diferentes fenômenos 

presentes em um conteúdo de um vídeo sobre a 

realização de um experimento realizado pela 

professora (Eletrogravura). Este será elaborado 

dentro do princípio de sala de aula invertida e será 

previamente disponibilizado no YouTube. No último 

momento será proposto um trabalho aos 

estudantes, que consistirá na realização de uma 

exposição de fotos obtidas por eles, em data a ser 

definida, cujo tema são materiais do cotidiano que 

sofreram corrosão. Eles devem obter estas fotos 

nos ambientes que frequentam e a atividade visa 

não apenas verificar a aprendizagem sobre o 

assunto, mas também apresentar o tema para a 

comunidade escolar. 

Conclusões 

A utilização de metodologias ativas de ensino 

desperta o interesse dos alunos na busca de 

respostas para a compreensão de conceitos 

químicos, assim como facilita a formação de uma 

aprendizagem significativa, sendo importante propor 

aulas baseadas nesta estratégia de ensino. 
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