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Introdução 

Neste trabalho será apresentado uma alternativa 

para aula de ligação covalente, em que será seguido 

o modelo de texto com tema gerador e uma aula 

experimental, a fim de despertar no aluno os 

horizontes que a teoria aliada ao uso de temas 

geradores e experimentação pode apresentar. 

Sendo possível assim, citar alguns educadores 

importantes nessa discussão, como Demerval 

Saviani, Paulo Freire1 e Célestin Freinet. Vale 

ressaltar que esses educadores possuem ideias 

baseadas em uma tendência pedagógica 

progressivista, a qual visa criticar a sociedade para 

que assim seja possível transformar o sistema e 

formar cidadãos pensantes capazes de interagir e 

modificar a sociedade em que vivem. Uma das 

questões defendidas por Paulo Freire era um 

trabalho crítico, o qual utilizava a problematização e 

de temas geradores, por meio desses realizava o 

processo de alfabetização. Demerval utilizava a 

contextualização e a aprendizagem significativa, 

essa também utilizada por Paulo Freire. Freinet 

defendia o uso de aulas passeio, para que a partir do 

que foi visto, construir o currículo. Além disso, 

utilizava jornais da escola, murais entre outras 

propostas. Esses três educadores se encaixam na 

proposta de trabalho, já que busca-se trazer em 

primeiro lugar o conhecimento do aluno com a 

contextualização 2, a discussão (dialogicidade) 3 e até 

mesmo a problematização. Desta forma o 

conhecimento é construído, a partir da própria visão 

de mundo do aluno, considerando a realidade que 

cada um está inserido.   

Resultados e Discussão 

O trabalho será , será dividido em 4 etapas, são elas: 

 

1ª etapa) Será realizada a leitura e discussão do texto 

com os alunos, o qual possui parte histórica sobre o 

enxofre, uma introdução teórica, características e 

aplicações do enxofre no cotidiano. Com isso é 

possível realizar uma aula multidisciplinar, podendo 

acessar os diversos saberes que os discentes já 

possuem, como: conhecimento histórico, domínio da 

linguagem escrita, tipologia textual, uso correto da 

norma culta, entre outros. Acredita-se que desta 

forma a aula se torne mais dinâmica e que seja 

possível mostrar que a ciência está relacionada com 

todas as outras disciplinas. Vale ressaltar que a 

multidisciplinaridade e a dialética, possuem uma 

função de estabelecer a dialogicidade, tornando uma 

relação professor-aluno horizontal, como pensava 

Paulo Freire.  
2ª etapa) Os educandos serão divididos em grupos 
para que assim possam realizar a atividade 
experimental proposta, que será a queima do 
enxofre. 
3ª etapa) Os discentes irão ser apresentados à parte 
teórica de ligações químicas, nesse caso, covalente, 
em uma aula expositiva. 
4ª etapa) Os alunos deverão responder cinco 
perguntas de forma avaliativa, a qual será composta 
de questões relacionadas à teoria, prática e também 
de pesquisa.  
 
Figura 1. Plano de aula 
 

 
 
 

Conclusões 

Acredita-se que o texto com tema gerador, seguido 

de uma aula experimental agregue, para o aluno, um 

olhar diferente para as ligações químicas, já que o 

mesmo pôde observar determinadas características 

dos compostos moleculares e assim, a assimilação 

com a teoria se torna mais dinâmica e concatenada 

com  cotidiano. Portanto, espera-se que os alunos 

consigam reconhecer a química como uma 

ferramenta que facilita e ajuda a melhorar a vida em 

sociedade e também que a aula em laboratório 

proporcione um ambiente descontraído de 

aprendizagem.  
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