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1. Contextualização 

O ensino da matéria de química dentro da disciplina de Ciências, conforme 

recomendado pela matriz pedagógica, enfrenta várias barreiras quanto a 

aprendizagem dos alunos uma vez que, é uma disciplina abstrata e de difícil 

entendimento para alunos os quais, estão habituados a aprender conteúdos 

essencialmente biológicos dentro da disciplina de Ciências desde o início do 

Ensino Fundamental II. Além disso, há uma cultura generalizada de utilização de 

metodologias de memorização excessiva dos conteúdos e utilização somente do 

livro didático e exercícios, e, assim, em muitas escolas há falta de atividades 

experimentais que liguem a teoria ao cotidiano (BRASIL, 2006, 1999).  

Sendo assim, visto que, a tabela periódica constitui-se a base do entendimento 

de toda a química, caracterizando-se como uma ferramenta essencial a ser 

consultada constantemente, surgiu a ideia de confeccionar uma tabela periódica 

interativa com a utilização de materiais recicláveis a fim de proporcionar aos 



 
 
 

Anais do I Encontro Capixaba de Pesquisa em Educação Ambiental 
Universidade Federal do Espírito Santo – Campus São Mateus 

26 a 28 de setembro de 2018 

alunos uma forma dinâmica e agradável de aprendizagem, não somente a partir 

do ato de decorar os elementos da tabela periódica como é constantemente 

ensinada.  

A utilização de materiais recicláveis foi pensada como uma forma de inserir a 

temática de Educação Ambiental como um conteúdo transversal a partir do 

incentivo à adoção de práticas sustentáveis no cotidiano escolar, uma vez que é 

de suma importância a atuação do educador como mediador do 

desenvolvimento de posturas éticas de utilização, preservação e conservação 

dos recursos naturais, e, no desenvolvimento da cidadania.  

Neste artigo, relata-se uma experiência em educação ambiental a partir da 

elaboração de materiais didáticos para o ensino de Química com a utilização de 

materiais recicláveis. 

2. Desenvolvimento da experiência  

Foram traçados os seguintes objetivos para a atividade: 

- Conscientizar os alunos para a utilização de materiais recicláveis no cotidiano; 

- Confeccionar uma tabela periódica para cada turma do 9° ano utilizando 

materiais recicláveis para ser utilizada como ferramenta de ensino; 

- Despertar nos alunos o prazer de conhecer sobre os elementos químicos e 

suas características;  

- Facilitar a memorização das classificações e elementos da tabela periódica; 

- Incentivar a participação ativa dos alunos no processo de ensino - 

aprendizagem;  

- Exercitar o trabalho em grupo dentro de sala de aula; 

- Melhorar o rendimento escolar dos alunos das turmas de 9° ano do ensino 

fundamental da E.M.E.F Dr. Mário Vello Silvares na disciplina de CiênciasO 

projeto de confecção de tabelas periódicas 3D foi realizado com 69 alunos das 

três turmas dos 9º anos da E.M.E.F Dr. Mário Vello Silvares, Conceição da 

Barra/ES. Cada turma utilizou um tipo de material reciclável diferente: a turma 

do 9°I1 utilizou caixinha de leite longa vida, a turma do 9°I2 utilizou CD’s ou 

DVD’s velhos, e, a turma do 9°I3 utilizou caixinhas de CD’s ou DVD’s em 

acrílico velha.  
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Além dos materiais recicláveis, foram utilizados os seguintes materiais: cola 

quente;  cola branca; fita dupla face; linha de nylon para pendurar as caixinhas 

de leite, CD’s e DVDs; agulha de crochê para furar as caixas de leite; lápis de 

cor e /ou giz de cera para pintar o fundo das capas e para pintar as figuras de 

cada elemento; pincel para escrever as legendas da tabela;  rocama e grampos 

para fixar as unidades de cada elemento química.  

 

3 Análise da experiência  

Para a realização desse projeto foram necessárias dezesseis aulas no total. Na 

primeira aula foi apresentado aos alunos como seria a dinâmica do projeto que 

seria dividido em duas etapas: a primeira envolveria a confecção da tabela 

periódica em tamanho grande; e, a segunda etapa seria a apresentação dos 

elementos químicos para toda a turma. Neste primeiro momento foi apresentado 

aos alunos a tabela interativa elaborada pelo americano Keith Enevoldsen ( 

disponível em https://quimicaexplica.wordpress.com) que foi utilizada como 

modelo para a confecção de cada tabela, nesta consta ilustrações de aplicações 

diária para cada elemento químico e um texto explicativo sobre cada elementos.  

Nesta aula, também foi realizado um sorteio para a divisão das atividades para 

a confecção das tabelas, em que cada aluno da turma ficou responsável ou pela 

classificação da tabela ou por uma quantidade de elementos químicos (5 a 6 

elementos por aluno). Cada aluno ficou responsável por conseguir os materiais 

recicláveis que seriam utilizados como base para cada unidade de cada 

elemento químico. 

Na segunda aula, a professora apresentou um modelo previamente 

confeccionado para demonstrar para os alunos como ficaria cada unidade de 

cada elemento químico nos três diferentes materiais recicláveis (Fig. 1). Em 

seguida, os alunos foram encaminhados para o LIED (Laboratório de Informática Educativa) 

onde puderam baixar a tabela periódica utilizada como modelo e começaram a 

produção da capa de cada unidade, utilizando os computadores do LIED da 

escola, esse processo demorou duas aulas no total.  

 

 

https://quimicaexplica.wordpress.com/
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Figura 1. Modelo de cada unidade de elemento químico confeccionada com 
diferentes materiais recicláveis. 

 

Da quarta a décima aulas os alunos imprimiram as capas, desenharam e 

pintaram à mão as figuras dos elementos químicos e colaram as capas na base 

de acordo com o material reciclável utilizados. Da décima a décima terceira aula 

os alunos fixaram cada elemento no suporte construído a partir de uma moldura 

de madeira e tecido TNT de acordo com a exata ordem da tabela periódica e 

colaram as legendas e o título. Para a tabela confeccionada com caixinhas de 

leita longa vida e com CD’s e DVD’s foi necessário a utilização de linha de nylon 

para prender cada unidade. Na décima quarta aula os alunos finalizaram os 

detalhes e as tabelas foram fixadas nas paredes do laboratório de Ciências da 

escola (Fig. 2, 3, 4). A tabela periódica do 9°I2 confeccionada com CD’s e DVD’s 

foi apresentada na II Feira de Educação Ambiental de Conceição da Barra 

realizada nos dias 12 a 14 de junho de 2018.  

Nas duas aulas seguintes os alunos fizeram a explicação para toda turma de 

cada parte da tabela periódica que cada um ficou responsável, classificação e 

divisão da tabela periódica, e, localização e aplicação de elementos químico da 

tabela periódica. 
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Figura 2. Tabela periódica confeccionada pelos alunos do 9I1 com caixinhas de 
leite longa vida. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3. Tabela periódica confeccionada pelos alunos do 9I2 com CD’s e 
DVD’s. 
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Figura 4. Tabela periódica confeccionada pelos alunos do 9I3 com caixinhas de 

acrílico velhas de CD’s e DVD’s. 

4 Considerações finais 

Esse projeto de confecção da tabela periódica interativa 3D com a utilização de 

matérias recicláveis permitiu abordar o tema de Educação Ambiental 

transversalmente levantando a problemática do lixo e a possibilidade de reutilizar 

materiais no cotidiano. Além disso, esse projeto permitiu aos alunos a 

assimilação e memorização de um conteúdo muito importante e que constitui a 

base para os demais conteúdos da disciplina de Química. Esse trabalho também 

possibilitou a maior interação dos alunos no trabalho em grupo de uma turma 

inteira de 25 alunos em média cada. 
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