Aqui tem Química?
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RESUMO
Introdução: A química pode ser definida como a ciência que estuda a natureza da matéria, suas
propriedades e transformações. Ela está presente em no nosso dia a dia, em tudo o que nos cerca, e
em todos os seres vivos. Objetivo: Saber que a química da sala de aula está totalmente inserida na
vida. Materiais e Métodos: Verificação da relação do cotidiano com a ciência: (1) estudo dirigido com
a Bíblia; (2) reprodução do experimento da Teoria do Flogisto; (3) funcionamento Pilha de Daniel; (4)
demonstração da disseminação de vírus com mistura de soluções ácidas e básicas na presença de
indicador; (5) constatação qualitativa da concentração de vitamina C em amostras de sucos naturais,
utilizando Iodo; (6) ação dos antiácidos no organismo, utilizando o Foguete Químico; (7) explanação
sobre a Química do Amor. Resultados: Os alunos tiveram participação efetiva no desenvolvimento
das atividades. Apresentaram argumentos e empolgação durante as rodas de conversa promovidas
no início e ao final da descrição metodológica. Conforme foi sendo esclarecida a presença da química
em coisas rotineiras, conseguiram constatar que a química é uma disciplina entendível e prazerosa
de ser estudada. Considerações Finais: A execução do projeto comprovou que a utilização de
metodologias de contextualização instiga o conhecimento dos alunos. E que com isso, poderia
entender a química de forma mais palpável e desmistificar o abstracionismo dela.
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