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Apresentação

 Caro(a) professor(a) de Química do Ensino Básico,

 Este  produto educacional foi elaborado como uma sugestão de ati-

vidade para o ensino de Química, a partir de uma sequência didática que 

se faz o uso de vários recursos didáticos, com ênfase no uso da música. 

 O material representa o resultado de uma pesquisa realizada, a par-

tir de nossa Dissertação de Mestrado Profissional do Programa de Pós-

-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática- PPGECEM, 

localizada na Universidade Estadual da Paraíba- UEPB, intitulada “Músi-

ca e Ensino de Química: Uma Proposta com Enfoque CTSA Para o Ensino 

dos Gases”, com a orientação do Prof. Dr. Francisco Dantas Ferreira Filho.

 Assim, a proposta de atividade apresentada neste produto, foi 

desenvolvida a partir da temática biodigestor, norteada para o conte-

údo de estudo dos gases, numa perspectiva CTSA. O material foi cons-

truído, avaliado, reestruturado e aplicado com professores atuantes 

na educação básica e com alunos da 3° Série do Ensino Médio de uma 

escola pública estadual localizada no município de, Lagoa Seca-PB.

 Mediante isso, nosso objetivo é oferecer, ao professor da edu-

cação básica, um material dinâmico, didático, motivador e de bai-

xo custo. A proposta específica o conteúdo trabalhado e a discipli-

na, mas, essa proposta pode ser adaptada a qualquer disciplina da 

BNCC, tornando assim, o produto educacional bastante flexível.

 Para esse propósito, a aplicação da proposta didática foi por meio



das plataformas digitais, pois, estamos passando por uma pande-

mia, causada pelo novo Coronavírus (Covid-19), por isso, as aulas 

presenciais foram suspensas. Diante isso, esse produto, apresenta 

duas opções de aplicação, em formato EAD e em formato presencial.

 As metodologias desenvolvidas foram sistematiza-

das de modo que o professor e o aluno interajam mutuamen-

te na construção dos conhecimentos, fazendo com que eles se-

jam críticos-reflexivos e se desenvolvam durante o processo de 

ensino e aprendizagem com criatividade e autonomia, median-

te competências e habilidades para resolver situações do cotidiano. 

 Sendo assim, esperamos que esse material contribua na pre-

paração de suas aulas no Ensino Médio, contribuindo de forma sig-

nificativa para a sua prática pedagógica, além, de fazer provoca-

ções e reflexões sobre o uso dos recursos didáticos em sala de aula.

 Atenciosamente, 

Prof. Me. Paulo Deyvity Rodrigues de SousaProf. Me. Paulo Deyvity Rodrigues de Sousa

Prof. Dr. Francisco Ferreira Dantas FilhoProf. Dr. Francisco Ferreira Dantas Filho
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Fundamentação Teórica

 A história da humanidade é marcada por avanços e transforma-

ções tecnológicas, sociais e científicas. Essas transformações afetam 

o modo como as informações são transmitidas, ressignificando cons-

tantemente a postura de uma sociedade. A comunicação é importan-

te nesse processo, principalmente, na reprodução das informações, 

podendo gerar conhecimento. No século XXI, essas informações são 

transmitidas com muita facilidade e rapidez, com o fenômeno da In-

ternet, utilizando diversas plataformas digitais.

 A partir disso, cada vez mais, o mercado de trabalho e a vida em 

sociedade exigem pessoas qualificadas e competentes para resolver 

problemas, ser criativo, crítico, autônomo e reflexivo. Assim, é válido 

salientar que esses fatores estão relacionados com a educação esco-

lar, pois, a escola é o espaço onde os indivíduos começam a ter contato 

com o mundo das ideias, das hipóteses, teorias, vivências e socializa-

ção.

 Nesse contexto, a escola é importante frente a sociedade, no sen-

tido de promover os saberes que serão refletidos na conduta integral 

dos indivíduos. Apesar de saber e entender os diversos fatores que 

contribuem nesse processo, tais como, família, trabalho, vivência social 

e meios de comunicação, a escola torna-se um dos principais meios de 

formação do conhecimento científico e social. Com isso, a escola deve 

desenvolver um conjunto de fatores que devem auxiliar o indivíduo a 

compreender o mundo que vive.

 Essa proposta de ensino, pretende ir além do livro didático, mos-

trando possibilidades para o professor e aluno entender a necessidade
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da compreensão do mundo atual, que influenciam de forma direta 

ou indireta em suas decisões. Assim, as metodologias de ensino vêm 

se aperfeiçoando, a partir das pesquisas desenvolvidas na academia, 

melhorando o método didático.

 Para isso, buscou-se respaldo nas discussões teóricas, orienta-

ções, reuniões e estudos para o desenvolvimento do produto educa-

cional, que serão apresentadas ao decorrer da proposta.

Sequência Didática no Ensino de QuímicaSequência Didática no Ensino de Química

 A dedicação e o esforço do professor nas aulas, com um bom pla-

nejamento, com uma boa dialética, utilizando recursos didáticos e do-

minando os conteúdos, não garantem que os alunos compreenderão 

o que é ensinado. 

 Vários fatores contribuem para que não aconteça essa aprendi-

zagem, sejam fatores econômicos, sociais, políticos, educacionais, am-

bientais ou culturais que, facilitam ou dificultam o processo de apren-

dizagem dos alunos. A individualidade de cada aluno e a pluralidade 

da sala de aula é um desafio para o professor.

 As dificuldades sempre serão um desafio na educação básica, 

como relata Junior e Lauthartt (2012) muitos professores usam o livro 

didático como o único recurso pedagógico para a transposição didá-

tica, estruturação de aulas, definir os conhecimentos científicos, pes-

quisar e preparar suas aulas, isso pode ser uma barreira no processo 

da aprendizagem, pois, transforma a aula em uma mecanização de 

conceitos e memorização, contribuindo ainda mais para a falta de in-

teresse dos educandos.

 Com isso, diversas metodologias são desenvolvidas para aproxi-

mar o aluno, causando motivação. As sequências didáticas são pla-

nejadas para contribuir no processo educacional. Firme et al. (2009)
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mostra um estudo que propõem a validação de uma (SD) para o con-

teúdo de óxido-redução numa perspectiva CTS, na pesquisa, foi pro-

posto uma estrutura analítica articulado com enfoque sociocultural na 

formação dos conceitos. Analisando as atividades que eram realizadas 

em sala de aula, de característica construtivista, buscou-se identificar 

os acertos e quais os percursos que os alunos desenvolveram para 

chegar aos acertos.

 Os desafios discutidos anteriormente, começam a ter significado 

quando relaciona o planejamento das aulas com os aspectos sociais, 

culturais e econômicos. Firme, descreve o percurso que foi percebido 

através da diversidade e a quantidade de ações que foram realizadas 

pelos alunos, a abordagem científica e social, e as ações que motivar-

am e possibilitaram independência com o conteúdo de óxido-redução, 

gerando aprendizagem.

 A relevância da sequência didática no planejamento das aulas é a 

possibilidade de reflexão a partir dos critérios determinados pelo pro-

fessor durante o processo de construção do conhecimento. 

 Para Souza e Batinga (2013) as atividades desenvolvidas na se-

quência didática comtempla duas dimensões que podem ser levadas 

em consideração: a epistêmica e a pedagógica. A primeira é caracter-

izada pela construção do conhecimento como uma ação voltada para 

reflexão de mundo, compreender os conceitos científicos, interpretar 

e comprovar as hipóteses. A segunda é a socialização das interações 

entre professores e alunos e eles entre si.

 Nesta proposta, usa-se a sequência didática como um facilitador 

na transmissão e construção dessas duas dimensões, com um enfoque 

CTSA. Perante tal abordagem e como o sujeito faz parte do contexto, 

ele pode influenciar em medidas para resolver ou minimizar proble-

mas do cotidiano, por meio do uso da ciência, recorrendo a tecnologia 

e interferindo naquele meio socio ambiental de forma mais consciente. 
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Música e o Ensino de QuímicaMúsica e o Ensino de Química

 Assim, corroborando com Bazzo, Linsingen e Pereira (2003), a li-

berdade democrática dos sujeitos pressupõe que não é só por meio 

de políticas públicas institucionais, que detêm a capacidade de buscar 

alternativas e interferir com decisões bem fundamentadas, mas tam-

bém, quando se parte de uma educação CTSA no âmbito escolar, isso 

propicia a construção de diversos segmentos sociais, partindo de uma 

perspectiva científica e tecnológica.

 A escola brasileira vem gradativamente tornando um espaço de 

desinteresse e desmotivação para os estudantes, interferindo assim, 

negativamente na aprendizagem, mediante a dificuldade e a necessi-

dade de relacionar e dá significado no que ensina em sala de aula com 

suas vivências. 

 As Ciências Exatas (Matemática) e Ciências Naturais (Química, Fí-

sica e Biologia) são as áreas em que os alunos sentem mais dificulda-

des, por se adotar, algumas vezes, metodologias de ensino baseados 

em um modelo tradicional de memorização de fórmulas, expressões, 

estruturas, nomenclaturas e equações.  

 Diante tal realidade, o professor precisa saber que a transposição 

didática dos conteúdos é um momento em que é necessária uma re-

flexão sobre a realidade dos alunos, com o propósito de tentar superar 

as possíveis dificuldades que irá surgir durante o percurso metodoló-

gico. Portanto, se possível, a utilização de novas estratégias didáticas 

ajudará no processo de transposição. 

 Para Junior e Lauthartte (2012), apesar de conhecer a realidade 

dos sujeitos, ainda é um impasse colocar em prática esses recursos 

didáticos, pois, estão imersos em vários fatores que não contribuem
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para aplicação, principalmente em escolas públicas, destacando a in-

fluência do meio social que os sujeitos vivem, das políticas públicas, o 

espaço físico escolar, a metodologia a ser aplicada, a formação inicial 

e continuada dos professores. 

 Assim, mediante tantos impasses no processo de ensino e 

aprendizagem, a música destaca-se como meio didático, que pode ser 

utilizado em sala de aula. Já que ela está presente no nosso cotidiano 

e tem um papel muito importante na vida das pessoas, ativando sen-

sações e sentimentos que podem ajudar na reflexão ou construção 

dos pensamentos. As músicas são transmitidas por MP3, Show, Rádio, 

Televisão, Notebooks e Smartphones. Com o acesso à internet podem-

os ter transmissão e recepção da música por diversos meios como o 

YouTube, Spotify, Deezer, entre outras plataformas digitais. 

 Destarte, a utilização da música como um recurso didático pode 

facilitar para que o aluno consiga buscar significado ao que é ensi-

nado, por estar familiarizado com esse artifício. Parafraseando Mar-

tins (2014) a música abre possibilidades para que o conhecimento seja 

construído, possibilitando aos alunos a busca de significados. Por isso, 

reafirmamos que a música deve ser implementada no currículo, tanto 

para gerar aprendizagem quanto para formação pessoal do indivíduo.  

 Para tanto, entende-se que a música, como recurso didático no 

processo de ensino e aprendizagem, pode contribuir potencialmente 

no desenvolvimento cognitivo do aluno, a partir de uma prática ped-

agógica ousada e inovadora do professor. Mesmo conscientes das di-

ficuldades do nosso sistema educacional, o professor pode buscar al-

ternativas para que a aprendizagem dos sujeitos seja uma construção 

crítica e reflexiva.
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Proposta Didática

 Os resultados, obtidos para a produção desse produto educacio-

nal, foram aplicados, a partir dos instrumentos adaptados para pla-

taformas digitais, de modo EAD. Contudo, este produto educacional, 

também apresentará a possibilidade da aplicação da proposta para o 

modo presencial, assim, comtemplando os professores que ministram 

aulas em EAD e presencial.

Proposta desenvolvida em formato EADProposta desenvolvida em formato EAD

 A aplicação se dá por meio de uma sequência didática que foi 

desenvolvida para adaptação do ensino remoto. Abordaremos passo 

a passo do procedimento.

 Segundo Zabala (1998), a sequência didática é uma forma de ex-

trair o conhecimento de forma que gere aprendizagem nos alunos, 

relacionando as suas potencialidades para favorecer de forma expo-

nencial a significância das aprendizagens, além de fazer com que os 

professores fiquem atentos a diversidade de significados.

 A sequência didática é dividida em 6 momentos que classificare-

mos como postagens, porque estamos usando as plataformas digitais.
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Passo a Passo para utilizar o Google ClassroomPasso a Passo para utilizar o Google Classroom

Passo 1 Passo 1 

Criar uma turma no Google Classroom conforme podemos verificar 

nas imagens abaixo:

Para isso, deve-se ter uma conta e-mail na plataforma Gmail e fazer 

uma turma virtual.
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Passo 2 Passo 2 

Adicionar os alunos na turma virtual conforme ilustração a seguir:

 Ao criar a turma, você pode enviar o códigocódigo para seus alunos en-

trarem na turma de forma autônoma, ou você mesmo pode adicioná-

-los, por meio do menu pessoasmenu pessoas. Além disso, você terá o controle de 

quem está na turma.

 Toda publicação feita, você pode avisar aos seus alunos através 

do mural, que é um quadro de avisos virtual, permitindo a interação 

professor e aluno. Para adicionar as atividades, você clica no menu 

descrito como atividadesatividades, abrirá uma nova página para começar a 

adicionar o que você planejou, na pesquisa foi a sequência didática.
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Ao postar às atividades, você pode sugerir prazos para os alunos de-

senvolverem as atividades, como também fazer acompanhamento 

das atividades. As aulas podem ser ministradas através da ferramenta 

digital de videoconferência, Google Meet.

Passo 3 Passo 3 

Publicar a Sequência didática. Para o formato EAD, essa sequência 

pode ser dividida em 6 postagens. O 7° momento é um questionário 

avaliativo, feito pelo pesquisador que pode ser substituído por outra 

atividade proposta pelo professor que irá aplicar.



22

 As postagens seguiram uma descrição feita para cada momento 

da sequência didática. Vejam o resumo no quadro a seguir:

Sequência Didática: Estudo dos gasesSequência Didática: Estudo dos gases

Etapas Atividades a serem

trabalhadas

Objetivo da Atividade

1º Momento (Primeira  posta-1º Momento (Primeira  posta-

gem no Google Classroom)gem no Google Classroom)

Levantamento de concep-

ções prévias.

Levantar as concepções pré-

vias dos alunos, nas quais se 

verifica por meio de alguns 

questionamentos, imagens e 

charges, o que eles entendem 

sobre o tema biodigestor. Es-

ses questionamentos foram 

estruturados mediante Goo-

gle Forms e a discussão foi 

pelo WhatsApp.

Investigar concepções pré-

vias dos alunos sobre o con-

teúdo de biodigestores, a 

partir do uso de imagens e 

situações do cotidiano, com 

base em questionamentos.

2º Momento (Segunda2º Momento (Segunda

postagem) postagem) 

Apresentação do vídeo “Glo-

bo rural” abordando a temá-

tica biodigestor.

Apresentação fílmica do ví-

deo, mediante explicando 

sobre a produção de biogás 

no biodigestor. Tal exposição, 

precisa ocorre por meio de 

discussões que permita cons-

truir as primeiras informa-

ções sobre o conteúdo biodi-

gestor. 

Outrossim, os questiona-

mentos sobre o vídeo, estru-

turados por meio do Google 

Forms e discutido pelo What-

sApp.

Discutir quais os problemas 

ambientais, sociais, culturais 

e econômicos que existem 

na sociedade, apresentados 

no vídeo, buscando verificar 

a utilização do biodigestor 

como fonte de energia reno-

vável.

3° Momento (Terceira3° Momento (Terceira

postagem)postagem)

Aplicação de uma música 

pré-conceitual e Construção 

de conceitos.

Buscar aplicar uma música, 

cuja letra tenha traços pré-

vios dos conceitos.

Apresentar os conceitos com 

o propósito de aumentar o 

nível de complexidade da te-

mática de biodigestor. 

Construir os conceitos cien-

tíficos referente ao Aqueci-

mento global e Efeito estufa.
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Etapas Atividades a serem

trabalhadas

Objetivo da Atividade

4° Momento (Quarta4° Momento (Quarta

postagem)postagem)

Aplicação de uma música 

conceitual, antes da Constru-

ção de conceitos referente à 

segunda parte.

Aplicação da segunda músi-

ca, cuja letra tenha traços dos 

conceitos da primeira parte e 

introduza os da segunda par-

te.

Apresentação os conceitos 

para aumentar o nível de 

complexidade da temática de 

biodigestor. 

Construir os conceitos, me-

diante discussão crítica e 

reflexiva da Temperatura; 

Pressão e Volume; Fontes de 

energias renováveis e não re-

nováveis; biodigestores como 

fonte de energia renovável; 

biodigestão anaeróbica; com-

posição do biogás; tecnologia 

e economia; e, Meio ambiente 

e biodigestores.

5° Momento (Quinta5° Momento (Quinta

postagem)postagem)

Aplicação da terceira músi-

ca, como atividade lúdica no 

processo de aprendizagem 

do conteúdo, gases, e cons-

trução de um mapa conceitu-

al relacionado aos conceitos 

assimilados na música.

Aplicação da música com o 

objetivo de relembrar alguns 

conceitos estudados no con-

teúdo de biodigestores. 

Construção de um mapa 

conceitual relacionado a apli-

cação da música.

Inserir a música como um re-

curso didático, buscando au-

xiliar na construção dos con-

ceitos estudados sobre o uso 

de biodigestores.

Elaboração de Mapas concei-

tuais relativos aos conceitos 

estudados na música, bus-

cando diagnosticar indícios 

de aprendizagem significati-

va nos estudantes.

6° Momento (Sexta6° Momento (Sexta

postagem)postagem)

Aplicação de um estudo de 

caso para a avaliação da 

aprendizagem conceitual dos 

estudantes

Aplicação de um estudo de 

caso para analisar a apren-

dizagem obtida, por meio da 

aplicação da SD.

Verificar quais os conceitos 

que os estudantes conse-

guiram assimilar. E quais os 

ajudaram a resolver o estudo 

de caso apresentado sobre o 

conteúdo de biodigestores.
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Primeira postagem (1º momento) no Google Classroom Primeira postagem (1º momento) no Google Classroom 

 - Levantamento de concepções prévias:
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 Levanta-se as concepções prévias dos alunos, nas quais se pro-

cura verificar por meio de alguns questionamentos, imagens e char-

ges, o que eles entendem sobre a temática biodigestor. Esses questio-

namentos foram estruturados através do Google Forms e discussão 

pelo WhatsApp.

Para acessar a primeira postagem Para acessar a primeira postagem clique aquiclique aqui

Segunda postagem (2º momento) no Google Classroom Segunda postagem (2º momento) no Google Classroom 

 - Apresentação do vídeo “Globo rural”, abordando a temática bio-

digestor:

 Neste momento, apresenta-se um vídeo explicando sobre a pro-

dução de biogás, a partir de um biodigestor, de modo a construir as
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primeiras informações sobre o conteúdo de biodigestores. Após a exi-

bição fílmica, é hora de verificar a aprendizagem, por meio de questio-

namentos estruturados via Google Forms e discussão pelo WhatsApp.

Para acessar a segunda postagem Para acessar a segunda postagem clique aquiclique aqui

Para acessar o vídeo no YouTube Para acessar o vídeo no YouTube clique aquiclique aqui

Terceira postagem (3º momento) no Google Classroom Terceira postagem (3º momento) no Google Classroom 

 - Aplicação da primeira música pré-conceitual:

 Nesse momento, busca-se na aplicação da música, o conheci-

mento prévio do conteúdo que vai ser abordado, mediante traços pré-

vios dos conceitos na letra da canção.

Para acessar a letra de Xote dos Gases Para acessar a letra de Xote dos Gases clique aquiclique aqui

Para acessar o música Xote dos Gases Para acessar o música Xote dos Gases clique aquiclique aqui
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 - Construção de conceitos:
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 Apresentação dos conceitos para aumentar o nível de complexi-

dade da temática de biodigestor.

Para acessar a terceira postagem Para acessar a terceira postagem clique aquiclique aqui

Quarta postagem (4º momento) no Google Classroom Quarta postagem (4º momento) no Google Classroom 

 - Aplicação da segunda música:

 Nesse momento, buscou-se na aplicação da música, cujo a letra 

teria traços dos conceitos da primeira parte e introduzindo a segunda 

parte.

Para acessar a letra de Movido a Gases Para acessar a letra de Movido a Gases clique aquiclique aqui

Para acessar o música Movido a Gases Para acessar o música Movido a Gases clique aquiclique aqui
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 - Continuação da construção dos conceitos:
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 Apresentação dos conceitos para aumentar o nível de complexi-

dade da temática de biodigestor.

Para acessar a quarta postagem Para acessar a quarta postagem clique aquiclique aqui

Quinta postagem (5º momento) no Google Classroom Quinta postagem (5º momento) no Google Classroom 

 - Aplicação da terceira música:
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 Aplicação da música com o objetivo de relembrar alguns concei-

tos estudados no conteúdo de biodigestores. A música como atividade 

lúdica no processo de ensino e aprendizagem do conteúdo, gases.

Para acessar a letra de Trap dos Gases Para acessar a letra de Trap dos Gases clique aquiclique aqui

Para acessar o música Trap dos Gases Para acessar o música Trap dos Gases clique aquiclique aqui

 - Construção de um mapa conceitual relacionado aos conceitos 

assimilados na música.
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 Elaboração de Mapas conceituais relativos aos conceitos estuda-

dos na música, buscando diagnosticar indícios de aprendizagem signi-

ficativa nos estudantes.

Para acessar a quinta postagem Para acessar a quinta postagem clique aquiclique aqui

Sexta postagem (6º momento) no Google Classroom Sexta postagem (6º momento) no Google Classroom 

 - Aplicação de um estudo de caso para a avaliação da aprendiza-

gem conceitual dos estudantes
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 Aplicação do estudo de caso para analisar a aprendizagem obti-

da, por meio da aplicação da SD com o uso dos recursos didáticos.

Para acessar o estudo de caso da quinta postagem Para acessar o estudo de caso da quinta postagem clique aquiclique aqui

Proposta Para Aplicação na Sala de AulaProposta Para Aplicação na Sala de Aula

 Para o desenvolvimento dessa proposta pedagógica, de forma 

presencial, foi acrescentado mais um momento na sequência didática, 

que é a prática experimental. Atividade proposta após a aplicação da 

Música 3.

 Destarte, essa aplicação será apresentada somente no modelo 

da prática experimental, pois, a sequência didática segue o mesmo ra-

ciocínio da aplicação da EAD, substituindo as postagens pelo número 

de aulas nas aplicações. 

 Na atividade experimental, a proposta é a de construir um biodi-

gestor, para isso, essa proposta mostra os materiais, equipamentos ne-

cessários e o procedimento que se deve seguir, podendo ser adaptado 

conforme o contexto escolar que professores e alunos estão inseridos.

 Para Galiazzi et. al (2001), as atividades experimentais começa-

ram a se inserir nas escolas, devido as pesquisas desenvolvidas nas 

universidades, que têm como objetivo melhorar o ensino e aprendiza-

gem dos conhecimentos científicos, mediante a aplicação na prática 

do que foi ensinado e aprendido.

 A construção do biodigestor teve como modelo o equipamento 

que foi desenvolvido pela a empresa BGS equipamentos, em que de-

talha minunciosamente como pode-se fazer um biodigestor de ma-

neira simples e eficaz. Esse modelo pode ser adaptado conforme o 

aprimoramento dos estudos desenvolvidos pelos professores e alunos.
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Passo 1: Aplicação da Sequência didáticaPasso 1: Aplicação da Sequência didática

 De modo presencial, a SD é aplicada usando um equipamento 

retroprojetor, para reprodução dos slides, utilizando o Power Point ou 

o Prezi. Esse modelo foi desenvolvido pelo Power Point.

 A seguir mostra-se a descrição da sequência didática para ser 

desenvolvida na sala de aula.

Sequência Didática: Estudo dos gasesSequência Didática: Estudo dos gases

Etapas Atividades a serem

trabalhadas

Objetivo da Atividade

1º Momento (nº de aulas: 1, 1º Momento (nº de aulas: 1, 

50 min)50 min)

Levantamento de concep-

ções prévias.

Levantar as concepções pré-

vias dos alunos sobre a te-

mática em estudo, nas quais 

se busca verificar mediante 

questionamentos, imagens e 

charges, o que eles entendem 

sobre o tema biodigestor. 

Investigar concepções pré-

vias dos alunos sobre o con-

teúdo de biodigestores, par-

tindo da análise de imagens 

e situações do cotidiano, com 

base em questionamentos.

2º Momento (n° de aulas: 1: 2º Momento (n° de aulas: 1: 

50 min)50 min)

Apresentação do vídeo “Glo-

bo rural” abordando a temá-

tica biodigestor.

Apresentar um vídeo sobre a 

produção de biogás, por meio 

do biodigestor. Tal exibição 

fílmica, precisa ocorrer de 

modo discursivo e construti-

vo das primeiras informações 

sobre o conteúdo em pauta. 

Debater sobre os problemas 

ambientais, sociais, culturais 

e econômicos que existem na 

sociedade, por meio da exibi-

ção fílmica com foco na uti-

lização do biodigestor como 

fonte de energia renovável.

3° Momento (nº de aulas: 2, 3° Momento (nº de aulas: 2, 

50 min) 50 min) 

Aplicação de uma música 

pré-conceitual e Construção 

de conceitos.

Buscar aplicar uma música, 

cuja letra tenha traços pré-

vios dos conceitos.

Apresentar os conceitos com 

o propósito de aumentar o 

nível de complexidade da te-

mática de biodigestor. 

Construir os conceitos cien-

tíficos referente ao Aqueci-

mento global e Efeito estufa.

4° Momento (n° de aulas: 2, 

50 min) 

Aplicação da segunda música 

com propósito de continuar 

no processo de construção 

dos conceitos.

Aplicação da segunda músi-

ca, cuja letra tenha traços dos 

conceitos da primeira parte e 

introduza os da segunda parte.

 Apresentação os conceitos 

para aumentar o nível de 

complexidade da temática de 

biodigestor. 

Construir os conceitos, me-

diante discussão crítica e 

reflexiva da Temperatura; 

Pressão e Volume; Fontes de 

energias renováveis e não re-

nováveis; biodigestores como 

fonte de energia renovável; 

biodigestão anaeróbica; com-

posição do biogás; tecnologia 

e economia; e, Meio ambiente 

e biodigestores.
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Etapas Atividades a serem

trabalhadas

Objetivo da Atividade

5° Momento (n° de aulas: 2, 5° Momento (n° de aulas: 2, 

50 min)50 min)

Aplicação da terceira músi-

ca, como atividade lúdica no 

processo de aprendizagem 

do conteúdo, gases, e cons-

trução de um mapa concei-

tual relacionado aos concei-

tos assimilados na música.

Aplicação da música com o 

objetivo de relembrar alguns 

conceitos estudados no con-

teúdo de biodigestores. 

Construção de um mapa 

conceitual relacionado a apli-

cação da música.

Inserir a música como um re-

curso didático, buscando au-

xiliar na construção dos con-

ceitos estudados sobre o uso 

de biodigestores.

Elaboração de Mapas concei-

tuais relativos aos conceitos 

estudados na música, bus-

cando diagnosticar indícios 

de aprendizagem significati-

va nos estudantes.

6° Momento6° Momento

(nº de aulas: 4, 50 min)(nº de aulas: 4, 50 min)

  

AtiviAtividade Experimental: 

Construção do biodigestor. 

Sugerir a construção do bio-

digestor, mostrando passo 

a passo como deve ser rea-

lizado e conceituando cada 

material utilizado, a fim de 

produzir um breve relatório 

das ações executadas no ex-

perimento.

Descrever as etapas reali-

zadas na construção do bio-

digestor e como ocorre a 

formação de gases no seu 

interior. Produção escrita de 

um relatório da prática expe-

rimental. 

7° Momento (n° de aulas: 2, 50 7° Momento (n° de aulas: 2, 50 

min):min):

AplicaçãAplicação de um estudo de 

caso para a avaliar à apren-

dizagem conceitual dos estu-

dantes.

Aplicação de um estudo de 

caso para analisar a aprendi-

zagem obtida através da apli-

cação da sequência didática. 

Verificar quais os conceitos 

que os estudantes consegui-

ram assimilar e quais os aju-

daram a resolver o estudo 

de caso apresentado sobre o 

conteúdo de biodigestores.

 Para aplicação em sala de aula, o professor deve fazer seu pla-

nejamento para 14 aulas de 50 minutos cada, podendo ser flexível de 

acordo com os avanços cognitivos e práticos dos momentos na sequ-

ência didática, principalmente na parte experimental.

ATIVIDADE EXPERIMENTAL

 Neste momento, há uma socialização entre professor e aluno, pelo 

fato de aplicar os conceitos abordados nos momentos anteriores com a 

prática, sendo um momento também importante para ajudar a resolver 

o estudo de caso proposto depois da construção do biodigestor.
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Por ser uma aula prática, esse é o momento da sequência em que o 

professor disponibiliza mais tempo, totalizando 4 aulas.

 O procedimento foi detalhado na sequência didática para a cons-

trução do biodigestor, como também, o link disponível para a navega-

ção do projeto desenvolvido pela empresa BGS equipamentos.

Para acessar o site da Empresa BGS Equipamentos Para acessar o site da Empresa BGS Equipamentos clique aquiclique aqui
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Para acessar a sequência didática completa Para acessar a sequência didática completa clique aquiclique aqui

Para acessar a Atividade Experimental Para acessar a Atividade Experimental clique aquiclique aqui

 Para melhor acompanhamento das atividades, faz-se necessário 

o uso de um material que possa servir de suporte e cronograma para 

os alunos, ou seja, um roteiro pedagógico. Para Farias (2019), o roteiro 

de estudos vai auxiliar diretamente na aprendizagem, pois é um mate-

rial elaborado de forma intencional, planejado de forma reflexiva pelo 

professor para orientar os alunos, assim, fazendo com que os sujeitos 

possam se engajar de forma autônoma no desenvolvimento de estra-

tégias de sistematização, alcançando os objetivos da aprendizagem 

proposto pelo professor.

Para acessar o roteiro pedagógico Para acessar o roteiro pedagógico clique aquiclique aqui
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Considerações Finais

 Sabendo do contexto social, econômico e político das escolas pú-

blicas brasileiras, a proposta se torna bastante desafiadora. Já que não 

é tão fácil buscar motivação e interesse dos alunos que estão mergu-

lhados em condições diversas do seu cotidiano. Assim, para suprir es-

sas dificuldades, o objetivo dessa proposta é detalhar os procedimen-

tos metodológicos e os ambientes que podem ser aplicados. Destarte, 

espera-se contribuir significativamente com a realidade das escolas 

públicas.

 Mediante isso, para melhorar o processo de ensino e aprendi-

zagem, essa proposta vem com o intuito de oferecer uma formação 

escolar dinâmica, reflexiva, critica e autônoma. Destacamos ainda, a 

importância da sequência didática no desenvolvimento do conheci-

mento, relacionado ao conteúdo de estudo dos gases, a fim de favore-

cer e contribuir para uma aprendizagem apropriada, fugindo um pou-

co do ensino tradicional e pragmático.

 Assim, informamos que essa sequência didática pode ser aplica-

da de modo EAD ou presencial, contudo, que o professor interaja com 

o seu aluno, seja nos encontros online ou face a face, nesse processo 

de socialização do conhecimento. A proposta desenvolve atividades 

que, corriqueiramente, não são usadas nas aulas de Química, seja pela 

falta de recursos físicos, falta de formação continuada ou mesmo a 

obrigação do sistema educacional para o cumprimento do currículo, 

determinando prazos. Cabe ao professor, em meio a tantas demandas, 

refletir como abordar a proposta didática em suas aulas de Química.

 É importante ao iniciar a proposta, fazer uma investigação prévia
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dos alunos sobre o que eles entendem sobre o conteúdo, considerando 

suas vivências e domínio empírico sobre o assunto, pois tal ato ajudará 

na reflexão da metodologia que vai ser abordada e se precisa de uma 

ressignificação dos demais momentos.

 Desse modo, recomendamos essa proposta didática baseada na 

utilização dos recursos didáticos, com a inserção da música e usando 

o contexto social do aluno, para que, professores e alunos reconheçam 

seus potenciais e percebam a importância do seu conhecimento de 

mundo.
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