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Introdução 

 

Nos últimos anos, com os avanços nas pesquisas e nos meios de comunicação, tais 
como, celulares, computadores e com o acesso a internet, tonou-se necessário a 
constante atualização dos mecanismos de ensino. Essa necessidade introduziu o 
termo tecnologia da informação, ou seja, designa um conjunto de recursos 
tecnológicos e computacionais para geração e uso das informações. 

 

Sendo assim, a escola e a universidade, depara-se com o desafio de utilizar as 
informações e as ferramentas tecnológicas para adquirir e repassar os contextos 
importantes e necessários na vida acadêmica, profissional e pessoal do aluno. A 
relação entre os métodos de ensino e os alunos tem-se adaptado à modernização e 
busca cada vez mais aproximar a aula e o estudo extraclasse, facilitando e 
aumentando o aprendizado de diversos conteúdos. 

 

O conhecimento da química é parte importante na formação e fundamental na 
formação do cidadão e profissional de diversas áreas. Porém muitas vezes, os temas 
são abordados com valorização da memorização de formulas e execução de 
cálculos, deixando os conceitos que se espera desenvolver, distanciando o ensino de 
química daquilo que é necessário e adequado.  

 

O projeto laboratório virtual de química é uma das técnicas que sugere o uso da 
tecnologia da informação para aperfeiçoar o ensino de química. E assim o aluno 
chega mais preparado ao laboratório, e consegue entender e absorver o tema 
abordado. Com o “pré-estudo”, o entendimento e o trabalho da técnica é facilitado e 
aumenta o tempo que o professor pode explicar e tratar mais especificamente o 
conteúdo. 

 

 

Metodologia 

Criação das questões referentes a 

cada experimento. 

Preparo dos materiais, reagentes 

e equipamentos. 

Correções das questões e 

adequação ao conteúdo. Filmagem dos experimentos. 

Transformação das questões em 

linguagem HTML. 
Edição dos vídeos. 

Inserção dos vídeos e das questões na plataforma da 

disciplina. 

 Experimentos gravados durante o projeto. 

1. Reações em soluções aquosas e análise qualitativa. 

2. Preparação de um sal complexo e determinação de água de 

cristalização. 

3. Identificação de um metal e determinação de sua massa molar a 

partir de sua reação com ácido 

4. Determinação de raios atômicos e iônicos. 

5. Determinação da acidez total e de vitamina C em sucos. 

6. Determinação de valores de pH. 

7. Avaliação da capacidade tamponante de soluções-tampão 

8. Equilíbrio de solubilidade de compostos dos metais da segunda 

coluna. 

9. Oxidação e redução. 

10. Estudo da indução fotoquímica de uma reação química. 

11. Cinética Química. 

12. Experimentando um Pouco da Primeira Lei da Termodinâmica. 

Figura 3: Plataforma de acesso ao 

projeto. 

Figura 1: Cena do experimento 2. Figura 2: Cena do experimento 6. 

Resultados e Conclusão 

 
Durante o período de trabalho e da implantação da plataforma online 

observou-se que há ainda uma falta de interesse em acessar e responder 

as questões no site espontaneamente por parte dos alunos. A ideia é 

tornar o projeto posteriormente, uma das formas de avaliação da 

disciplina juntamente com provas e relatórios. Com isso propõem-se 

uma maior interação das novas tecnologias no processo de 

aprendizagem. 

Espera-se que futuramente o projeto possa ser expandido as outras 

disciplinas de laboratório, facilitando a didatica e aumentando as formas 

de se adquirir conhecimento sobre um mesmo assunto. 

 


