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Introdução 

Resgatar o interesse dos alunos de Ensino Médio 

nas aulas de Química, vem sendo um desafio 

constante dos professores. Por outro lado, os 

aparelhos de mídia digital tornam-se cada vez mais 

presentes no meio escolar1. Diante desse cenário 

este trabalho propõe o uso de aplicativo Power Point 

na elaboração de uma vídeoaula abordando o tema 

equilíbrio químico, com ênfase no princípio de Le 

Chatelier. Nesta oportunidade serão apresentados 

conceitos teóricos e experimentos demonstrativos 

que ilustram os conceitos abordados. Além disso, 

será apresentado o procedimento para a construção 

desta importante ferramenta de ensino. Assim, este 

tipo de aula pode ser aplicado em diversos 

momentos do cotidiano escolar como aulas de apoio, 

de recuperação, revisão, ou até mesmo como um 

substituto de atividades laboratoriais, em casos em 

que não há a infraestrutura adequada para a 

execução de aulas práticas.   

Resultados e Discussão 

A videoaula conterá teoria e experimento sobre o 

efeito da temperatura como fator de deslocamento do 

equilíbrio químico e os efeitos do íon comum e não 

comum. A videoaula contemplará dois experimentos. 

O primeiro descreve o equilíbrio químico entre o 

dióxido de nitrogênio (NO2) e o tetróxido de 

dinitrogênio (N2O4), para exemplificação do efeito 

influência da temperatura. O segundo, abordará o 

equilíbrio iônico entre os íons cromato (CrO4
2-) e 

dicromato (Cr2O7
2-) em meio ácido e em meio básico, 

para exemplificar a influência variação da 

concentração de uma espécie iônica presente ou 

ausente no deslocamento do equilíbrio químico de 

uma dada reação química representada por uma 

equação iônica.  Apesar de serem experimentos já 

realizados em turmas de Ensino Médio, inclusive na 

de 3º série do Colégio Pedro II, Campus São 

Cristóvão III, o diferencial da proposta é sintetizar, as 

aulas teóricas e a experimental em uma única aula, 

de forma lúdica e objetiva. 

 

Esta videoaula será montada utilizando um conjunto 

de ferramentas do aplicativo Power Point. Neste 

aplicativo, após a elaboração da apresentação de 

slides com figuras, textos e animações, para cada 

slide, acessar na barra de ferramenta o item 

“Apresentação de Slides”. Em seguida, deve-se clicar 

no subitem “Gravar Apresentação de Slides”, onde 

será aberta uma tela apresentando o slide escolhido 

e uma pequena janela mostrando em tempo real o 

apresentador através da captura da imagem da 

câmera do computador. Esta tela contém os 

comandos “GRAVAR”, “PARAR”, “REPRODUZIR”, 

além dos comandos de habilitação do microfone do 

computador, de abertura e fechamento da janela e 

ferramenta para marcar o texto da apresentação. Ao 

clicar no comando “GRAVAR”, a gravação se inicia 

em 5 segundos, permitindo, assim, a devida narração 

e, simultaneamente, a apresentação do slide. Ao 

finalizar a gravação, retorne à tela inicial do Power 

Point para salvar o documento. Em seguida, clique 

no item Arquivo, e no subitem exportar, escolhendo a 

opção criar vídeos. Repita a última opção na próxima 

tela, e aguarde a gravação. Serão criados dois 

arquivos um na extensão .ppt e outro em uma 

extensão de vídeo, por exemplo, .mp4, .AVI. A vídeo 

aula será disponibilizada aos alunos via mídias 

digitais durante o mês de outubro como aula de 

reforço para o Exame Nacional do Ensino Médio, 

ENEM, 2019.  
 

Conclusões 

Espera-se que com a videoaula proposta seja 

possível, de forma lúdica e objetiva, esclarecer 

possíveis dúvidas sobre o tema apresentado nas 

aulas teóricas e experimentais correntes.  
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