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RESUMO 

O presente trabalho consiste no desenvolvimento de uma tabela periódica como ferramenta de 
ensino-aprendizagem. Além disso, serve como suporte de materiais para uma metodologia 
diferenciada e também como uma forma de facilitar o entendimento dos alunos, mostrando a 
importância dos elementos químicos. Teve como objetivo verificar a aceitação da tabela periódica 
interativa pelos alunos e pelo professor, bem como a aprendizagem dos alunos referente a aplicação 
dos elementos químicos no seu dia a dia. A tabela periódica interativa foi construída utilizando as 
tecnologias web HTML5, CSS3, JavaScript e Bootstrap. Esta, além de mostrar informações básicas 
da tabela periódica, traz também informações adicionais dos elementos químicos, bem como a 
imagem da camada eletrônica de cada elemento. Esta ferramenta foi de grande aceitação pelos 
alunos entrevistados, a qual demonstraram interesse em aprender a tabela periódica, e também 
relataram ser interessante, a qual facilitou na compreensão da tabela periódica. Além disso, foi de 
aceitação por parte do professor, a qual relatou ser interessante e que ajuda na compreensão devido 
às informações contidas por trás de cada elemento, além, de tirar os alunos do ambiente da sala de 
aula.  

Palavras-chave: Informática na educação; Ensino de química; Tabela periódica Interatividade. 

  



 

ABSTRACT 

The present work consists in the development of a periodic table as a teaching-learning tool. In 
addition, it serves as a material support for a different methodology and also as a way to facilitate 
students' understanding, showing the importance of chemical elements. It aimed to verify the 
acceptance of the interactive periodic table by the students and the teacher, as well as the students' 
learning regarding the application of chemical elements in their daily lives. The interactive periodic 
table was built using web technologies HTML5, CSS3, JavaScript and Bootstrap. This, besides 
showing basic information of the periodic table, also brings additional information of the chemical 
elements, as well as the image of the electronic layer of each element. This tool was widely accepted 
by the interviewed students, who showed interest in learning the periodic table, and also reported to 
be interesting, which facilitated the understanding of the periodic table. In addition, it was accepted by 
the teacher, who reported being interesting and that helps understanding due to the information 
contained behind each element, in addition to taking students out of the classroom environment. 

Keywords: Informatics in education; Chemistry teaching; Periodic table Interactivity. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A tabela periódica convencional é um dos instrumentos mais conhecidos 

no meio acadêmico e científico. Atualmente encontramos dispostos 118 

elementos químicos. Assim, é importante que na prática educativa se tenha 

uma contextualização e uma atenção relacionada à metodologia aplicada no 

ensino da tabela periódica. O uso de software permite adicionar mais 

informações e deixar em evidência o que é realmente relevante a ser disposto 

na tabela periódica acerca dos elementos químicos.  

Eichler e Del Pino (2000) afirmam que, um importante marco para o 

aprendizado da química é o advento da lei periódica, pois esta é uma 

concepção utilizada no ensino de química. A abordagem em sala de aula do 

ensino da tabela periódica é de suma relevância, pois é neste instante que os 

alunos assimilam o valor dos elementos químicos. 

Algumas disciplinas como biologia, química e física estão inerentes à 

grade curricular dos alunos do 9º ano do ensino fundamental, onde são 

apresentados conteúdos introdutórios das disciplinas supracitadas. Já no 1º 

ano do ensino médio é o momento em que os alunos começam a se 

aprofundar nestas disciplinas, ministradas por professores de cada área de 

conhecimento, que seguem os conteúdos recomendados pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs, 2002). 

Mesmo tendo contato com o conteúdo relacionado à tabela periódica, os 

alunos do 1º ano do ensino médio não adquirem um nível de compreensão 

adequada. Assim, há uma grande dificuldade na assimilação do conteúdo.  

“No Brasil, a forma de ensinar Química na escola continua 
praticamente a mesma. Embora às vezes disfarçada com uma 
aparência de modernidade, a essência permanece a mesma, 
priorizando-se as informações desligadas da realidade vivida pelos 
alunos e pelos professores” (PCN, BRASIL, 2002, p. 30). 

A abordagem de características e aplicabilidade de cada elemento 

químico é importante. Sendo assim, o professor deve sempre estar renovando 

sua metodologia, buscando meios para ensinar de forma com que os alunos 

possam ter um melhor entendimento do conteúdo.  
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Mesmo com o advento da tecnologia, o professor encontra grandes 

dificuldades para ensinar, principalmente no que se refere à motivação do 

aluno, tornando necessário que o professor se mantenha atualizado em seus 

métodos didáticos.  

Uma tática exitosa seria o uso da tecnologia segundo Papert (1994) que 

reconhece que os estudantes passariam a utilizar o computador “como uma 

ferramenta para trabalhar e pensar, como um meio para realizar projetos, uma 

fonte de conceitos para pensar novas ideias”. Portanto, o uso da tecnologia é 

uma ferramenta importante na aprendizagem, pois pode estimular o aluno a 

buscar recursos através da tecnologia. 

A tecnologia é uma ferramenta de ensino bem empregada, porém, uma 

das preocupações é a forma em como os recursos tecnológicos vão ser 

utilizados na escola. Nesse contexto, Koch (2013), cita a famosa frase do 

célebre Einstein “Eu temo o dia em que a tecnologia ultrapassará a 

interatividade humana. O mundo terá uma grande geração de idiotas”. Sendo 

assim, a tecnologia quando usada de forma errada pelas pessoas, não se torna 

algo agradável, pois torna distantes as relações humanas de amizade, diálogo 

crítico e afetividade. Desta forma, cria seres humanos que conversam apenas 

por redes sociais, tornando distante a interação humana. 

Contudo, é importante que o professor faça o uso de atividades que 

busquem associar recursos audiovisuais e computacionais para levar aos 

alunos conhecimentos a mais do que está presente no livro didático e 

apresentando curiosidades sobre os elementos presentes na tabela.  

“A criação de ambiente educacional estimulante, acolhedor, e 
materiais abundantes e diversificados, tem sido reiteradamente 
apontada como igualmente decisiva para a aprendizagem e o ensino 
do contexto escolar, particularmente quando se trata de crianças e 
jovens” (NETTO, 1987, p.147). 

Outro fator importante na aprendizagem tem sido o uso de softwares, 

pois o uso destes tem crescido de maneira significativa entre os jovens. Sendo 

assim, a implementação de uma ferramenta tecnológica de apoio pedagógico 

como a tabela periódica interativa irá complementar o conteúdo presente no 

livro didático, assim como também irá facilitar na explanação do professor 

acerca dos elementos químicos. Logo, as aulas alternativas vêm se tornando 
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aos poucos uma nova perspectiva de ensinar sem que se torne 

desinteressante. 

Sendo assim, decidiu-se abordar sobre a importância da química no 

primeiro ano do ensino médio, com ênfase na criação de uma tabela periódica 

interativa. A escolha dessa temática deu-se pelo fato de ser nesta série que os 

alunos têm contato direto com a tabela periódica, e também pela importância 

da tecnologia em sala de aula, visto que a maioria dos alunos tem acesso à 

tecnologia. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 Construir um ferramental didático para o ensino da tabela 

periódica no ensino médio utilizando as tecnologias de 

desenvolvimento web HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Construir um ferramental que seja operável de modo off-line 

através das tecnologias de desenvolvimento web.                                                                                                                             

 Investigar a acessibilidade e usabilidade dos alunos quanto às 

TICs em seu cotidiano.  

 Inovar a metodologia do ensino de química acerca da tabela 

periódica estimulando os alunos a obter mais conhecimento do 

conteúdo abordado.               

 Analisar o emprego da ferramenta construída como facilitadora do 

processo de ensino e aprendizagem da área de química com 

ênfase na tabela periódica. 

 Verificar o resultado da aplicação da ferramenta através da 

perspectiva do aluno e do professor quanto à associação do 

elemento com o cotidiano. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

3.1. O ensino de química 

Atualmente, é transmitida aos alunos uma gama de informações, e que na 

maioria das vezes não são devidamente tratadas. É dever da escola atender os 

alunos. Grande parte desta tarefa é de responsabilidade do professor, que no 

seu desenvolvimento técnico – científico, tem o papel principal de desenvolver 

a habilidade e o conhecimento prévio aos seus alunos, o que requer em muitos 

casos um trabalho amplo e contextualizado (NUNES e ARDONI, 2010). 

É de suma importância abordar sobre o processo de ensino-

aprendizagem na química de forma contextualizada, específica e dialógica, 

uma vez que, estes estimulam o raciocínio fazendo com que os alunos possam 

ver a importância da química diariamente. 

A aprendizagem não é apenas receber informação do professor, por sua 

vez, esta deve fazer sentido ao aluno. Particularmente no ensino de química, 

observa-se que os alunos não conseguem aprender, e consequentemente, 

estes desenvolvem o desinteresse pela disciplina, pois não conseguem 

associar o conteúdo ministrado ao seu cotidiano. Isto indica que a método de 

como é ensinado o conteúdo é de forma descontextualizada (NUNES e 

ADORNI, 2010). Freire (1987) também diz que “Educar é impregnar de sentido 

cada ato cotidiano”. 

O ensino de química é uma preocupação nos últimos anos, tendo em 

vista que, além das dificuldades dos alunos em aprender química, muitos não 

sabem por que estudam esta disciplina, sendo que na maioria das vezes o 

ensino não é transmitido de maneira sucinta para tornar a química atraente, 

fazendo com que o aluno não consiga associar a teoria com a prática. Do ponto 

de vista das propostas progressistas, estes visam averiguar a produção do 

conhecimento e a formação de um cidadão crítico, fazendo com que este 

consiga analisar, compreender e utilizar o conhecimento obtido no seu dia a 

dia.  

Conforme afirma Ferreira 

“Em nossas atividades no ensino de química, ao longo do tempo, tem 
nos permitido identificar problemas de diferentes ordens, alunos 
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pouco motivados em aprender química, professores com dificuldades 
de selecionar conteúdos com o desenvolvimento cognitivo dos alunos 
e também de acordo com o contexto social” (2007, p. 7). 

Neste sentido, é com a interação com o mundo que o ser humano 

desenvolve seu primeiro contato com a química, sendo possível através de 

atividades presentes no seu cotidiano. Sendo assim, é fundamental a 

aprendizagem obtida anteriormente, pois esta servirá como base de 

interpretação para conhecimentos futuros.  

A maneira que estes conteúdos serão ministrados é diretamente 

associada ao processo de desmotivação do aluno, pois o excesso de 

informações que é depositado ao aluno, muitas das vezes são especulativas ou 

ensinadas de maneira confusa e superficial, o qual colabora com os fatores que 

desmotivam o aluno para o aprendizado de química (CARDOSO e 

COLINVAUX, 2000).  

Os alunos do 1o ano do Ensino médio estão tendo o primeiro contato 

com a química de forma sistemática. É no ensino médio que são ministrados 

conteúdos como eletronegatividade e potencial de ionização, em detrimento de 

conteúdos que fazem aplicações e correlações entre esses assuntos. O 

exemplo dessas correlações é o caso do enxofre elementar, que se baseia no 

baixo de fusão e suas propriedades químicas o torna material imprescindível 

para a indústria química. Assim, mesmo estes sendo tão relevantes no ensino, 

são pouco lembrados ou nem são lembrados no contexto do aprendizado 

(PCN, BRASIL, 2002). 

3.2. Tabela periódica no ensino escolar 

A tabela periódica é um instrumento valoroso utilizado para o ensino de 

química. Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834-1907) foi o primeiro cientista a criar 

a tabela periódica, a qual organizou esta através do número crescente de 

massa atômica. Entretanto, em 1913 o físico inglês Henry Moseley, descobriu 

através de experimentos o número atômico (quantidade de prótons) de cada 

elemento. Foi a partir deste que se obteve a nova organização da tabela 

periódica, sendo organizada em ordem crescente de números atômicos 

(BENSAUDE e STENGERS, 1992). 
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A tabela periódica atual é dividida em metais alcalinos, metais alcalino-

terrosos, lantanóides, actinóides, metais de transição, metais de pós-transição, 

semimetais, outros não metais e gases nobres. Também é apresentado o 

número atômico, a massa atômica, distribuição eletrônica, entre outros.  

Ao estudarmos os conteúdos da tabela periódica no ensino médio, 

podemos observar que este é ensinado de maneira repentina e descritiva, onde 

os alunos apenas decoram o nome de cada elemento, a massa atômica e o 

número atômico da tabela periódica sem estudar de fato a importância de cada 

elemento. Ou seja, a abordagem do elemento no cotidiano. Sendo assim, a 

classificação dos elementos não se relaciona com o contexto social, levando 

aos estudantes apenas decorar e decodificar o que está presente na tabela 

periódica. Diante disso, resta apenas ao professor introduzir essas temáticas 

na sala de aula para que o aluno possa relacionar os elementos da tabela 

periódica presentes no seu dia a dia (EICHLER e DEL PINO, 2000). 

É de suma importância que a escola forneça ao professor meio para que 

este utilize metodologias diferenciadas no ensino, não utilizando apenas o 

modo tradicional de ensino. A proposta da utilização de computadores em sala 

de aula não é apenas para o que o aluno produz, e sim para uma perspectiva 

de como esta ferramenta pode facilitar a compreensão e entendimento dos 

conteúdos e conceitos desenvolvidos pelo professor em sala de aula 

(VALENTE 1998). 

3.3. TICs na educação 

Como é chamada TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação 

envolve um conjunto de recursos a qual podem possibilitar o acesso a 

comunicação para diversas áreas, inclusive no ensino e na pesquisa. O 

principal uso desta tecnologia é juntar, compartilhar e disponibilizar conteúdos 

em site de Web (PEIXOTO, 2012). 

O uso do computador na educação direciona questões que estão além 

da simples utilização do mesmo, mas principalmente sobre como fazer o uso 

de outras e novas tecnologias. Segundo Levy (1999) o termo tecnologia é 

definido como “... conjunto ordenado de todos os recursos empregados na 

produção e comercialização de bens e serviços”, assim, se tratando da 
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educação, a tecnologia é um instrumento que pode auxiliar na aprendizagem 

do aluno, por meio novas metodologias.  

O primeiro computador foi desenvolvido inicialmente em 1945 na 

Inglaterra e nos Estados Unidos, porém, sua finalidade era apenas para uso 

militares e cálculos científicos. Nos anos 60 é que foi disseminado o seu uso. 

No final dos anos 80 para o começo dos anos 90 é que as tecnologias digitais 

foram incrementadas. Assim, o computador foi o mediador no contexto da 

educação escolar a qual se deu pela disseminação da internet que teve 

fundação em 1980. Somente em 1999 é que foi designado no Brasil o 

Programa Brasileiro para a Sociedade da Informação (PROINFO), a qual tem 

como objetivo: 

“Introduzir no sistema público de ensino básico a telemática 
(tecnologias de telecomunicações e informática) como ferramenta de 
apoio ao processo de ensino aprendizagem, visando a: melhorar a 
qualidade do processo de ensino aprendizagem; propiciar uma 
educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico; 
preparar o aluno para o exercício da cidadania; valorizar o professor” 
(BRASIL, 2002, p. 05). 

Sendo assim, o PROINFO tem como função auxiliar na formação de um 

espaço escolar onde o foco é privilegiar as interações sociais, integrando os 

demais espaços de conhecimento, sendo eles os virtuais e os informais. 

É de suma importância a inserção da tecnologia nas escolas, pois além 

de ser uma aula diferenciada, estimula o aluno a querer aprender o conteúdo. 

Assim, a escola passaria a ser um ambiente interessante, e consequentemente 

mais estimulador para o aluno, podendo ele levar a agregação do 

conhecimento, onde o conteúdo irá fazer sentido para ele, que Ausubel chama 

de aprendizagem significativa (MOREIRA e MASINI, 1982). Sendo assim, o uso 

das TICs na escola não deve ser vista como uma disciplina curricular, e sim 

deve ser empregada como um recurso metodológico de auxílio para o 

professor ministrar suas aulas.  

Entretanto, há um grande desafio para o professor, sendo este superar 

de forma unilateral o processo educativo, e Sancho e Hernández afirma que “a 

principal dificuldade encontrada para os contextos de ensino com o uso da 

tecnologia se dá pelo fato de que o método que predomina na escola é o 

método tradicional, onde o professor é a razão do saber absoluto” (2006). 
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Diante disso, o corpo docente, os diretores e a equipe pedagógica precisam 

estar se atualizando para as mudanças tecnológicas. A modernidade exige um 

novo perfil de professor, sendo exigido um professor com novas competências 

pedagógicas e com uma nova forma de ensinar. A formação do professor 

precisa de novas habilidades para que seja inserido o uso do computador nas 

escolas. 

Para o êxito do recurso informático para a atividade do profissional do 

professor, é preciso que seja assegurada a capacitação tanto na área técnica 

quanto na área pedagógica, pois é necessário que o professor se adeque a 

tecnologia em função de seus interesses profissionais e pedagógicos, para que 

este possa se situar, avaliar e planejar a sua aplicação em sala de aula. Sendo 

assim, a contar de cursos de capacitação para os professores, estes poderão 

progredir em processos educativos que integrem o uso da internet e da 

informática aos temas curriculares abordados em sala de aula. 

Na educação, o uso do computador é fundamental, pois este é grande 

relevância para o ensino tanto de computação quanto de outras áreas que o 

ensino seja através do computador. O ensino por meio do computador é 

importante para que o aluno possa adquirir conceito sobre qualquer área de 

campo estudada. Este expressa que quando a informática é utilizada desta 

maneira, temos uma versão computadorizada nos métodos de ensino (SILVA, 

2007, p.4). 

É importante que o professor estabeleça desafios para o aluno, para 

assim, verificar se a aprendizagem aconteceu de fato, promovendo a 

construção do conhecimento. Porém, o professor deve estar pronto e motivado 

para aprender e desenvolver propostas de trabalho colaborativas, incentivar a 

pesquisa e estar sempre repensando as metodologias usadas em sala de aula. 

Assim, este irá lidar o suficiente para saber melhorar seu trabalho em sala de 

aula usando a tecnologia e percebendo a importância desta para a ação 

docente, reconstruindo os seus conceitos e teorias que norteiam seu papel 

docente (ALMEIDA, 1998). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A pesquisa, de cunho qualitativo-quantitativo, tem como foco o trabalho 

“PeriódicaTabIEAA 1.0: Uma ferramenta para o ensino alternativo da tabela 

periódica”. Gil, afirma que: 

“A análise dos dados nas pesquisas experimentais e nos 
levantamentos é essencialmente quantitativa. O mesmo não ocorre, 
no entanto, com as pesquisas definidas como estudos de campo, 
estudos de caso, pesquisa-ação ou pesquisa participante. Nestas, os 
procedimentos analíticos são principalmente de natureza qualitativa” 
(2010, p. 175). 

A execução do trabalho foi realizada em 3 etapas. A primeira etapa 

contemplou o desenvolvendo da tabela periódica, a segunda etapa uma aula 

expositiva acerca dos conceitos envolvendo a tabela periódica e aplicação do 

primeiro questionário, e na terceira etapa a aula prática com a tabela periódica 

interativa, bem como a aplicação do segundo questionário com os alunos, e em 

seguida, aplicação de questionário com o professor. 

Os métodos para a obtenção de dados utilizados na pesquisa foram 

através dos questionários contendo questões abertas e fechadas, feitas com os 

alunos e o professor. 

“Nas questões abertas solicita-se aos respondentes para que 
ofereçam suas próprias respostas. Já nas questões fechadas, pede-
se aos respondentes para que escolham uma alternativa dentre as 
que são apresentadas numa lista. São as mais comumente utilizadas, 
porque conferem maior uniformidade às respostas e podem ser 
facilmente processadas” (GIL, 2010, p.122-123).  

4.1. Primeira etapa 

A tabela periódica interativa foi desenvolvida no laboratório de 

informática do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da Universidade 

Federal do Amazonas durante os meses de fevereiro a maio de 2019. 

Para o desenvolvimento da tabela foram escolhidas as tecnologias web 

HTML em sua versão 5 que serve como base para todo site, o CSS em sua 

versão 3 que determina o estilo dos elementos HTML, o JavaScript e o 

Bootstrap em sua versão 4 para criar interatividade com o navegador. Para a 

escrita dos códigos foi utilizado o editor de texto Sublime Text em sua versão 3 

que facilita a visualização do código-fonte. A Figura 1 mostra o início do código 

fonte no Sublime Text 3. 
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Figura 1: Início do código fonte no sublime text 3. 

 
Fonte: O autor, 2019 

Para verificar os resultados das codificações foram utilizados os 

navegadores Firefox, Google Chrome, Internet Explorer e Opera. 

Foram dispostos na tabela 118 elementos respeitando as classificações 

como: metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, lantanóides, actinóides, 

metais de transição, metais de pós transição, semimetais, outros não metais e 

gases nobre. A Figura 2 mostra a página inicial da tabela periódica.  
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Figura 2: Primeira página da tabela periódica. 

 

Fonte: O autor, 2019 

As informações inseridas para construção de cada elemento foram: o 

nome, o símbolo, o número, a massa atômica, o raio atômico, o número de 

oxidação, a demonstração da camada eletrônica, o estado da matéria, o ponto 

de fusão, o ponto de ebulição e informações adicionais, onde consta a 

contextualização da presença do elemento no meio ambiente. A Figura 3 

mostra o conteúdo ao pressionar no elemento.  

Figura 3: Conteúdo interno dos elementos. 

 

Fonte: O autor, 2019. 
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4.2. Segunda etapa 

A segunda etapa foi executada no Centro de Educação de Tempo 

Integral Tarcila Prado de Negreiros Mendes (CETI), situado no município de 

Humaitá/AM. O público selecionado foram 34 alunos de duas turmas da 1ª 

série do ensino médio.  

Foi ministrada uma aula expositiva utilizando quadro, pincel, computador 

e projetor a fim de apresentar os conceitos relacionados à tabela periódica 

tendo em vista os conhecimentos limitados dos mesmos acerca da questão. 

Ainda na segunda etapa foi aplicado um questionário para mensurar os 

conceitos básicos acerca da tabela periódica e quais recursos tecnológicos 

circundam os entrevistados.  

4.3. Terceira etapa 

Com a tabela periódica interativa produzida e instalada nos 

computadores da escola, os alunos foram levados para o laboratório de 

informática, onde os mesmos tiveram o primeiro contato com a tabela periódica 

interativa. Posteriormente, foi aplicado o segundo questionário com os alunos e 

em seguida, aplicado um questionário com o professor responsável pela 

disciplina de química. A Figura 4 mostra os alunos manuseando a tabela 

periódica interativa.  
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Figura 4: Atividade prática com a tabela periódica interativa. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

5. RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

5.1. Questionário I 

O primeiro questionário levantou as principais ferramentas tecnológicas 

utilizadas pelos alunos e averiguou os conhecimentos prévios de informática. 

5.1.1. O acesso às ferramentas tecnológicas 

As ferramentas tecnológicas são essenciais para facilitar o acesso as 

informações. Diante dessa perspectiva, foi observado o nível de acesso dos 

alunos entrevistados diante das ferramentas tecnológicas.  

Em relação ao acesso ao computador ou notebook, observou-se que 

55% dos alunos não têm acesso e 45% tem acesso. Conforme mostra a Figura 

5: 
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Figura 5: Alunos que tem acesso ao computador ou notebook. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

Segundo Valente (1999, p.11) “O computador pode ser também utilizado 

para enriquecer ambientes de aprendizagem e auxiliar o aprendiz no processo 

de construção do seu conhecimento”. Portanto, o uso do computador é 

importante para auxiliar na aprendizagem, inferindo na construção do 

conhecimento.  

Quanto ao acesso ao celular, é presente entre a maioria dos alunos 

entrevistados, onde 94% dos alunos utilizam, e 6% não utilizam, conforme 

mostra a Figura 6: 

Figura 6: Alunos que utilizam o celular. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

45% 

55% 

Sim Não

94% 

6% 

Sim Não
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Sabe-se que o celular é a principal fonte de comunicação entre as 

pessoas. Conforme Lima: 

“[...] sua capacidade [do telefone celular] de permitir conexões em 
todo e qualquer lugar estendendo a voz e ouvido e humano, 
representa uma facilidade que se incorporou ao nosso cotidiano, 
exercendo uma influência insuspeitada no comportamento cultural 
dos indivíduos [...]” (2000, p.41). 

Assim, o celular vem sendo o meio de comunicação mais utilizado 

atualmente devido à facilidade que este trás no dia a dia.  

Com relação ao tablet, 30% dos alunos entrevistados utilizam deste 

recurso tecnológico. Entretanto, 70% dos alunos não a utilizam como mostra a 

Figura7: 

Figura 7: Alunos que utilizam o tablet. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

O tablet não é uma ferramenta tecnológica muito utilizada pelos 

entrevistados. 

Ao serem questionados se estes têm acesso à internet tanto em casa 

quanto na escola, obtive o resultado que 91% dos alunos têm acesso à 

internet. E apenas 9% não tem acesso à internet, como mostra a Figura 8: 

  

30% 

70% 

Sim Não
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Figura 8: Alunos que tem acesso à internet. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

Nota-se desta forma, que a maioria dos alunos tem acesso à internet. 

Ressalta-se ainda que a internet utilizada adequadamente pode oportunizar os 

alunos a aprimorar seus conhecimentos, já que ela possibilita o acesso a uma 

gama de informações. Como afirma Possidonio (2011): “[...] o ambiente da 

internet permite ao aluno a possibilidade de acessar as informações no seu 

próprio ritmo, nível de interesse, profundidade e permitindo a interatividade [...]” 

(apud ANDRADE, 2011, p. 13). Portanto, o uso da internet é de grande 

relevância para os alunos, visto que ela é um meio prático e rápido na busca de 

conteúdo.  

Quando questionados se os mesmos já haviam feito o curso de 

informática básica para a verificação de como estes interagem diante dos 

meios tecnológicos, obtive o resultado que 67% dos alunos não estudaram 

informática básica e 33% já estudaram informática básica, conforme mostra a 

Figura 9: 

  

91% 

9% 

Sim Não
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Figura 9: Quantitativo de alunos que estudaram informática básica. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

Pôde-se notar que a maioria dos alunos não fizeram informática básica. 

Entretanto, esta maioria que não estudaram informática básica utilizam 

recursos tecnológicos no seu dia a dia, como tablet, celular, computador, entre 

outros, pois a cada dia a população tem acesso a algum tipo de ferramenta 

tecnológica. Na facilidade de globalização em que a sociedade se dispõe, 

encontra-se facilidade no acesso à informação e comunicação (SILVA, 2002). 

5.1.2. O uso de ferramentas tecnológicas para fins educacionais 

A maioria dos alunos, 88% utilizam a tecnologia para fins educacionais e 

12% não utilizam a tecnologia para o estudo. Conforme Figura 10: 

  

33% 

67% 

Sim Não
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Figura 10: Utilização da tecnologia para estudo. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

O Quadro 1 exibe as opiniões dos alunos quanto à questão levantada. 

Quadro 1: Alunos que utilizam a tecnologia para estudo, e as respectivas tecnologias usadas. 

Código Respostas dos alunos 

A1 “Utilizo o celular para pesquisar trabalhos, notebook para slide”. 

A2 “Utilizo para pesquisar trabalho no celular de muita disciplina, principalmente 
fazendo slide” 

A3 “Utilizo o computador, internet, o meu mesmo” 

A4 “Utilizo o notebook para estudar vídeo aula” 

Fonte: O autor, 2019. 

Observa-se que os alunos utilizam a tecnologia como forma de 

complementar o seu estudo em sala de aula. Segundo Diniz: 

“O aluno, tem de fazer suas próprias mudanças de paradigmas 
concernentes ao uso dessas novas tecnologias, pois, sabe-se que o 
ensino tradicional da transferência de conhecimento como prontos, 
como pacotes, terá de ser substituído. O aluno passa a ser o 
responsável pela aquisição e produção do seu próprio conhecimento” 
(2001, p.6). 

Diante disso, é importante que o aluno busque seu próprio 

conhecimento, indo além do que se aprende em sala de aula. 

Segundo Tajra diz que 

“O computador é definido dentro do ambiente escolar como uma 
ferramenta pedagógica capaz de potenciar a aprendizagem de 
campos conceituais nas diferentes áreas de conhecimento, de 
introduzir elementos contemporâneos na qualificação profissional e 
de modernização da gestão escolar” (2002). 

88% 

12% 

Sim Não
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 Sendo assim, é de suma importância que a gestão escolar proponha o 

uso desta, uma vez que o computador é utilizado dentro da escola como uma 

ferramenta pedagógica. 

5.1.3. Conhecimentos prévios dos alunos sobre a tabela periódica 

A sexta questão indaga se os alunos já tiveram contato com a tabela 

periódica. 6% dos alunos nunca viram a tabela periódica. Já 94% dos alunos já 

tiveram contato com a tabela periódica, conforme mostra a Figura 11: 

Figura 11: Contato com a tabela periódica. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

A maioria dos alunos já viram a tabela periódica pelo menos uma vez 

durante o seu percurso escolar. A maioria até acham interessante estudar a 

tabela periódica, como citam os alunos 1, 2 e 3 quando questionados sobre a 

importância do estudo da tabela periódica. Estes são representados por A1, A2 

e A3. 

A1 “O estudo da tabela periódica vai me ajudar bastante 
no dia a dia quando eu precisar fazer prova e etc”. 

A2 “Acho importante o estudar a tabela periódica para ter 
o entendimento dela para que serve”. 

A3 “Ela é importante porque nós podemos saber o que 
usamos no nosso dia a dia, o mais ideal o que utilizamos”. 

Assim, nota-se que a tabela periódica é vista pelos alunos de maneira 

atraente, pois, como citado pelos mesmos, está presente no dia a dia. No ponto 

de vista de Evangelista (2007), um dos objetivos da disciplina de Química é 

94% 

6% 

Sim Não
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fazer com que o jovem reconheça o valor da ciência na busca do conhecimento 

da realidade e se utilize dela no seu cotidiano. 

A oitava questão questiona quais os conhecimentos sobre a tabela 

periódica. A minoria dos alunos responderam não ter conhecimento algum 

sobre a tabela periódica. Entretanto, a maioria sabe identificar o número 

atômico, massa atômica, os elementos, entre outros. O Quadro 2 mostra a fala 

de alguns alunos sobre os conhecimentos prévios que estes têm sobre a tabela 

periódica.  

Quadro 2: Conhecimentos dos alunos referente a tabela periódica. 

      Código Resposta dos alunos 

         A1 “Identificar os elementos” 

         A2 “Identificar o número atômico” 

         A3 “Sei localizar onde está localizado a massa atômica e a densidade”. 

         A4 “O que eu sei é o que se refere a metais e não metais”.  

         A5 “Sobre a divisão dos elementos”. 

         A6 “Organização sobre não metais e metais, número atômico e massa 
atômica”. 

Fonte: O autor, 2019. 

Constata-se que os entrevistados conhecem o básico da tabela 

periódica, tendo em vista que estes estão no primeiro ano do ensino médio e 

apenas estudaram os conceitos elementares da tabela periódica no ensino 

fundamental. Assim, o ensino de ciências na educação brasileira ainda é 

preocupante, visto que os alunos têm apenas conhecimentos fragmentados, 

possuindo apenas conhecimentos superficiais. Krasilchik e Marandino (2004) 

afirmam que ainda permanece um ensino consubstanciando na transmissão de 

conteúdo, um ensino livresco, fato que evidência uma visão simplista da ciência 

e, por conseguinte, não permite a formação de cidadãos críticos, com 

capacidade de tomar decisões, compreenderem a realidade em que vivem e 

intervirem nela, tornado uma aprendizagem não significativa.  

Quanto à concepção dos alunos a respeito do estudo da tabela 

periódica, 91% dos alunos consideram importante o estudo da tabela periódica 

e apenas 6% não consideram importante o estudo desta, conforme mostra a 

Figura 12: 
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Figura 12: Importância do estudo da tabela periódica. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

O Quadro 3 mostra a fala dos entrevistados a respeito da importância do 

estudo da tabela periódica.  

Quadro 3: Importância do estudo da tabela periódica. 

       Código Resposta dos alunos 

A1 “É importante para facilitar a encontrar os elementos químicos e poder se 
aprofundar mais no mundo da química”. 

A2 “Ela é importante porque nós podemos saber o que usamos no nosso dia-
a-dia, o mais ideal o que utilizamos”. 

A3 “É importante para melhorar os entendimentos da parte das matérias 
como biologia, química, etc. 

A4 “Serve para que nós identifique os elementos sólido, líquido e gasoso”. 

A5 “É importante porque vai ajudar bastante no dia a dia quando for fazer 
prova e etc”. 

Fonte: O autor, 2019. 

Vê-se que apesar dos alunos terem apenas conhecimentos abstratos 

sobre a tabela periódica, estes consideram importante o estudo desta, uma vez 

que apesar de não saberem onde alguns destes elementos estão inseridos no 

cotidiano deles, acreditam que os ajudam tanto no estudo quanto no 

conhecimento do dia a dia. Entretanto, há alunos que não veem relevância em 

estudar a tabela periódica, pois acreditam que não precisam e não irão precisar 

futuramente, como cita o aluno A6 “Não. Para mim isso não vai fazer diferença 

nenhuma no futuro e no mercado de trabalho”. Percebe-se que alguns alunos 

não se interessam em aprender sobre a tabela periódica por desmotivação e 

por apenas aprenderem a decorar os números presentes na tabela periódica, 

tornando a química uma matéria chata e difícil. Santos et al. diz que 

91% 

9% 

Sim Não
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“O ensino de Química geralmente vem sendo estruturado em torno de 
atividades que levam à memorização de informações, fórmulas e 
conhecimentos que limitam o aprendizado dos alunos e contribuem 
para a desmotivação em aprender e estudar Química. Não sendo 
observadas as limitações na forma como os conteúdos de Química 
estão sendo compreendidos pelos alunos. Essas limitações estão 
relacionadas com as dificuldades de abstração de conceitos, 
elaboração e compreensão de modelos científicos e o surgimento de 
concepções alternativas” (2013, p.1). 

Portanto, a memorização de fórmulas acarreta ao aluno a desmotivação 

no aprendizado de química, uma vez que o aluno encontra dificuldade na 

abstração de conceitos químicos.  

5.1.4. Nível de contextualização dos alunos os elementos químicos da tabela 

periódica 

A última questão questiona se os alunos percebe a aplicabilidade dos 

elementos químicos presentes no seu cotidiano. 79% não sabem quais 

elementos estão presentes no seu dia a dia. Já 21% não conseguem perceber 

a aplicação dos elementos, conforme mostra a Figura abaixo:  

Figura 13: Aplicação no dia a dia. 

  
Fonte: O autor, 2019. 

O Quadro 4 exibe discursos dos alunos quando questionados sobre a 

aplicabilidade dos elementos químicos presentes no dia a dia, quais são os 

elementos e onde estes estão aplicados. O Quadro 5, mostra os alunos que 

demonstraram ter conhecimento sobre os elementos presentes na tabela 

periódica, entretanto, não sabem a sua aplicabilidade. 

21% 

79% 

Sim Não



38 
 

Quadro 4: Os principais elementos químicos que os alunos percebem a sua aplicabilidade no 
dia a dia 

Código Respostas dos alunos 

   A1 “Sim, o ferro e o ouro nas correntes e anéis”. 

   A2 “Sim, o (Ag)= Prata que vemos em vários materiais e o ferro.  

Fonte: O autor, 2019. 

 

Quadro 5: Alunos que citaram o elemento, mas não sabem a sua aplicabilidade. 

Código Resposta dos alunos 

   A1 “Sim. A prata e o ferro”. 

   A2 “Sim, cobre, ferro, CO2 e H. 

   A3 “Sim. O ferro e água que é composta por H2O”. 

   A4 “Em tudo. Ferro e platina” 

   A5 “Sim, ferro” 

Fonte: O autor, 2019. 

Diante disto, nota-se que a maioria dos alunos não veem a aplicação 

dos elementos da tabela periódica presentes no dia a dia. Assim, percebe-se 

que o ensino da tabela periódica está sendo ensinado de maneira superficial 

para os alunos, ensinando apenas aspectos teóricos e de memorização 

mecânica.  

Portanto, é importante que o professor utilize metodologias diferenciadas 

para mostrar aos alunos a aplicação dos elementos no cotidiano.  

5.2. Questionário II 

O segundo questionário aplicado com os alunos, é referente sobre a 

tabela periódica interativa, tendo em vista que os mesmos já tiveram contato 

com a tabela. 

5.2.1. Nível de contextualização dos alunos sobre elementos químicos a partir 

da tabela periódica interativa 

A primeira questão aborda sobre a aplicação dos elementos no dia a dia. 

100% dos entrevistados conseguiram observar a aplicação dos elementos. 

Conforme mostra a Figura 14:  
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Figura 14: Aplicação dos elementos químicos no dia a dia. 

  

Fonte: O autor, 2019. 

O Quadro 6 mostra a fala dos alunos referente aos elementos e a sua 

aplicabilidade. 

Quadro 6: Os principais elementos químicos que os alunos percebem a sua aplicabilidade no 
dia a dia. 

Código 
 

Resposta dos alunos  

   A1 “Sim, alguns como a água que tem oxigênio e hidrogênio”. 

   A2 “Sim, o Na que né o sódio popularmente encontrado como sal de cozinha”. 

   A3 “Sim, o “Br” bromo que pode ser encontrado nos plásticos. O ouro encontrado em 
joias”. 

   A4 “Sim, alumínio que está presente na panela”. 

   A5 “Sim. O lítio que é condutor de eletricidade e etc. 

   A6 “Sim. O hidrogênio é aplicado no nosso dia-a-dia e também faz parte do que nós 
estuda”. 

   A7 “Sim, o cloro, que utilizamos para limpar a água” 

   A8 “Sim, o na que o sódio é encontrado como sal de cozinha”. 

Fonte: O autor, 2019. 

Percebe-se diante dos dados, que após a aplicação da tabela periódica 

interativa, os alunos puderam perceber a aplicação de alguns elementos 

presentes no seu dia a dia. Segundo Machado diz que “Por meio de seu 

emprego adequada e pedagogicamente envolvido numa abordagem 

significativa dos conteúdos, constata-se a existência de ações educativas com 

uso de ferramentas tecnológicas” (2015, p.1). Portanto, o uso de ferramentas 

tecnológicas e que mostram conteúdos significativos para os alunos trazem 

uma maior aprendizagem.  

100% 

Sim
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5.2.2. A relevância da tabela periódica interativa na aprendizagem 

Quanto à motivação dos alunos para estudarem química depois da 

aplicação da tabela periódica, 21% responderam que não se sentiram 

motivados e 79% se sentiram motivados. A Figura 15 mostra estes resultados:  

Figura 15: Motivação dos alunos para estudar química. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

A maioria dos alunos se sentiram motivados após a aplicação da tabela 

periódica interativa, pois o uso da tecnologia é mais atrativo para os alunos 

devido ser algo de uso do cotidiano deles, e também porque tira o aluno da 

sala de aula, longe do método tradicional. Tavares afirma que  

“A educação vem cada vez mais se associando ao conceito de 
tecnologia e inovação, pois o cognitivo do ser humano está sendo 
intermediado por aparelhos tecnológicos, onde tais tecnologias estão 
ampliando o potencial intelectual do ser humano. Atualmente, as 
transmissões de informações estão sendo disponibilizadas através 
das tecnologias em aparelhos eletrônicos, o que permite uma 
maneira diferente de aprender através de outros recursos, além do 
tradicional com livros” (2013, p.156). 

Sendo assim, o uso da tecnologia no estudo é importante, pois obtém 

mais informações, complementando assim o que está presente no livro 

didático, tornando a química mais atrativa.  

Ao serem perguntados se com a tabela periódica interativa facilitou ou 

dificultou na compreensão dos elementos, 100% dos alunos responderam que 

tiveram mais facilidade, conforme a Figura 16: 

 

79% 

21% 

Sim Não
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Figura 16: Facilidade ou dificuldade na compreensão dos elementos com a tabela periódica 
interativa. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

Observou-se que os alunos tiveram mais facilidade na compreensão dos 

elementos químicos devido às informações contidas na tabela. 

Para Baron e La Passadière “os primeiros interesses do uso da 

multimídia na educação é a facilidade e a rapidez que este tem para acessar 

informações. Ou seja, a multimídia pode oferecer ao aluno a facilidade e a 

possibilidade de escolher o que deseja” (1991). Neste contexto, o uso de 

multimídias é uma ferramenta eficaz para amparar as atividades de produção 

do aluno, auxiliando na assimilação de conhecimentos.  

Em relação à aplicação dos elementos químicos, 100% dos 

entrevistados responderam ter uma melhor compreensão na aplicação, 

conforme a Figura abaixo: 

  

100% 

Fácil
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Figura 17: Compreensão na aplicação dos elementos químicos. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

Desta forma, percebe-se que as informações adicionais contidas na 

tabela periódica interativa foram de grande relevância para a compreensão dos 

elementos químicos, pois, no ensino de química, o uso da informática, 

relacionado com as simulações virtuais, torna-se um meio mais interativo, 

chamando a atenção dos alunos e tornando assim o ensino mais interessante e 

compreensível. (SOUZA et al., 2005). 

A última questão pediu-se para que os alunos comentassem sobre a 

experiência obtida depois da aplicação da tabela periódica interativa.  

Aluno 1: “Gostei muito, nela podemos ver todos os 
elementos de modo mais fácil e mais prático do que no 
papel”. 

Aluno 2: “Gostei bastante do modo como a tabela está 
sendo utilizada. Creio que será mais fácil compreender”. 

Aluno 3: “Ficou mais interessante e menos te diante e 
realmente interativa”. 

Aluno 4: “Para mim, foi bom essa tabela. Eu gostei e 
estou aprendendo muito e quero aprender muito mais, 
isso chamou muito a minha atenção”. 

Aluno 5: “Todo mundo fala que a tabela periódica é difícil 
mas com isso é mais fácil de compreender”.  

Aluno 6: “Achei bem melhor para estudar. Gostei 
bastante. Alguns alunos com dificuldade até podem se 
identificar mais na matéria e pode até gostar da matéria 
porque ficou muito melhor e fácil”. 

100% 

Sim
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Diante das falas dos alunos, pôde-se concluir que a tabela periódica 

interativa foi um meio para a melhor compreensão dos elementos químicos 

devido ser um recurso computacional e que obtém mais informações do que na 

tabela periódica convencional, possibilitando ao aluno contextuar os elementos 

no seu cotidiano. De Souza et al. diz que “A utilização de recursos 

computacionais nas aulas de química representa uma alternativa viável, pois 

pode contribuir no processo educacional e na tentativa de contextualizar a 

teoria e prática no ensino desta disciplina” (2004, p.489). Sendo assim, o 

professor precisa estar motivado a utilizar os recursos tecnológicos presentes 

na escola, pois é um meio que os alunos possam se interessar para aprender 

sobre os conteúdos, devido este conseguir contextualizar a teoria com a 

prática. 

5.3. Questionário III 

O questionário foi aplicado para um professor de química. O entrevistado 

é do sexo masculino e está a oito anos ministrando a disciplina de química. 

5.3.1. Recursos pedagógicos tecnológicos na prática docente 

A primeira questão indaga se o professor é apoiado a utilizar recursos 

pedagógicos tecnológicos na escola, o entrevistado respondeu que “sim”. Este 

é um fator positivo, visto que com o apoio escolar há uma motivação para que 

os professores utilizem os recursos tecnológicos da escola. Entretanto, é 

preciso reconhecer que toda a comunidade acadêmica tem um papel 

importante neste processo. É fundamental que a escola possa aderir ações de 

inclusão das TICs à educação, promovendo esta ideia em toda a comunidade, 

efetivando uma ação técnico/pedagógica adequada às necessidades da 

escola. (PRATA, 2002) 

A segunda questão pergunta se o professor utiliza aplicativos educativos 

em suas aulas. Em caso afirmativo, quais seriam. O professor reponha que não 

utiliza mesmo tendo o apoio da escola para a utilização de recursos 

pedagógicos tecnológicos. Sendo assim, é importante que o professor busque 

novas metodologias de ensino para a melhor aprendizagem dos alunos.  

Leal sugere que “o professor deve fazer uso de novas metodologias para 

facilitar e desenvolver a aprendizagem, habilidades e competências na 
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disciplina de química” (2009). Assim, a utilização de metodologias 

diferenciadas auxilia no aprendizado do aluno, visto que além de tirar o aluno 

do ambiente da sala de aula é um meio para que estes possam desenvolver o 

interesse pela disciplina de química.  

5.3.2. Visão docente sobre o uso de aplicativos dinâmicos para o ensino de 

química 

A terceira questão busca saber a visão do professor em relação ao uso 

de aplicativos dinâmicos para o ensino de química.  

O entrevistado responde: “Acho interessante. Tira o aluno do ambiente 

repetitivo da sala de aula”. 

O uso da tecnologia, além de tirar o aluno do ambiente repetitivo, 

possibilita ainda que este tenha um melhor aprendizado devido a interação que 

este irá ter com o a ferramenta tecnológica. 

Os espaços não formais é uma alternativa que pode ampliar os recursos 

de ensino, pois estes priorizam pela abordagem do conteúdo de forma mais 

interativa. Deste modo, com a interatividade, desperta no aluno uma maior 

capacidade no aprendizado por investigação. (GOUVÊA et al., 2001). 

As tecnologias possibilitam mostrar conteúdos que auxiliam na criação 

de modelos mentais como os softwares, que é uma proposta pedagógica que 

ainda faz ligações interdisciplinares, uma vez que por meio deste é mais fácil 

buscar e compreender o conteúdo (LEVY, 2010). 

5.3.3. A tabela periódica interativa na prática docente 

A quarta questão busca investigar se a tabela periódica interativa irá 

auxiliar no aprendizado do aluno. O entrevistado responde: “Sim. Porque 

desperta a curiosidade de explorar as informações contidas por trás de cada 

elemento”. A introdução das tecnologias é considerada no contexto escolar 

como instrumento que potencializa o processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, este vem junto dos interesses dos estudantes, o que pode conceder a 

assimilação de conteúdos abstratos, bem como os conceitos científicos.  
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A última questão investiga se a tabela periódica interativa irá ajudar na 

explicação do conteúdo e por que. O entrevistado responde que “Sim. Pelas 

concentrações das informações e pela forma concisa das informações.”. 

O uso de novos recursos tecnológicos possibilita que o aluno tenha uma 

maior facilidade na busca de informações. De Souza e De Souza afirma que 

“As novas tecnologias ajudarão de forma efetiva o aluno, quando estes 

estiverem na escola e nesse momento eles se sentirão estimulados a buscar e 

socializar com esses recursos de forma a melhorar seu desempenho escolar” 

(2013). A forma como as informações são transmitidas e a facilidade que os 

alunos têm em acessar essas informações estimula o aprendizado, uma vez 

que este vai querer interagir em meio à sociedade sobre determinados 

assuntos relacionado ao conteúdo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Aprender algo exige participação e envolvimento. Portanto, este trabalho 

é um estudo que visa apresentar a utilização de recursos tecnológicos 

pedagógicos como sendo uma ferramenta para auxiliar o professor na hora de 

lecionar, e o aluno diminuindo as dificuldades no aprendizado, bem como a 

motivação pelas aulas de química.  

Dallacosta et al. diz que “Na aproximação entre o computador e o 

ensino, o surgimento de softwares educacionais utilizando recursos de 

multimídia representou um marco de importância fundamental” (1998, p.18). O 

uso da tecnologia no ensino de química é circunstancial, visto que, este facilita 

a visualização dos elementos químicos. 

É notório que o uso de ferramentas tecnológicas pode contribuir para o 

processo de ensino-aprendizagem, tanto para o aluno quanto para o professor, 

tornando a aula mais interessante para quem vai aprender e para quem vai 

lecionar, pois, o uso do computador no ambiente adequado, o laboratório de 

informática, é tido como uma ferramenta facilitadora no processo de ensino-

aprendizagem. 

Este aplicativo foi desenvolvido como forma de auxiliar os alunos e o 

professor no momento de sua explicação em sala de aula. Acredita-se que a 

ferramenta tecnológica pode auxiliar o professor para uma melhor explicação, 

bem como uma melhor utilização do laboratório de informática. 

A utilização da tabela periódica interativa pode ser inserida nas aulas de 

química, visto que a maioria dos professores utilizam o livro para o ensino da 

mesma. Portanto, este trabalho insere ferramental tecnológico no ensino de 

química, auxiliando para uma aprendizagem significativa acerca da tabela 

periódica.  
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Apêndice A: Questionário I aplicado para os alunos 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE – IEAA 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS DE QUÍMICA 

O presente questionário, destina-se a desenvolver um estudo sobre a 
implementação de uma tabela periódica interativa. Todas as informações 

obtidas são de carácter anônimo.  

Data: __/___/___ 
 
Sexo: (  )F (  )M  
 
Idade:_________ 
 

1) Você tem acesso à internet?  

(   ) Sim             (   ) Não 

 

2) Você tem acesso a computador ou notebook?  

(   ) Sim             (   ) Não 

 

3) Você tem acesso a celular? 

  (   ) Sim             (   ) Não 

 

4) Você tem acesso a tablet?  

(  )Sim     (   ) Não 

 

5) Você já fez curso de informática básica?  

(  )Sim     (   ) Não 

 

6) Você já viu a tabela periódica em algum momento?  

(  )Sim     (   ) Não 

 

7) Você utiliza a tecnologia para estudo? Se sim, quais e como você a utiliza? 

 

8) Quais os conhecimentos que você tem sobre a tabela periódica? 

 

9) Você acha importante o estudo dos elementos da tabela periódica? Por quê? 

 

10) Você percebe a aplicação dos elementos no seu dia-a-dia? Se sim, quais os 

elementos e onde está aplicado? 
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Apêndice B: Questionário II aplicado para os alunos.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE – IEAA 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS DE QUÍMICA 

O presente questionário, destina-se a desenvolver um estudo sobre a 
implementação de uma tabela periódica interativa. Todas as informações 

obtidas são de carácter anônimo.  

Data: __/___/___ 
 
Sexo: (  )F (  )M  
 
Idade:_________ 
 

1) Você percebe a aplicação dos elementos no seu dia-a-dia? Se sim, quais os 

elementos e onde está aplicado? 

 

2) Você se sentiu motivado a estudar química depois do seu contato com a tabela 

periódica interativa? 

(    ) Sim                                         (    ) Não 

 

3) Depois do seu contato com a tabela periódica interativa, foi mais fácil ou mais 

dificultoso a compreensão dos elementos presentes na tabela? 

(     ) Fácil                                      (    ) Difícil 

 

4) A tabela periódica interativa ajudou na compreensão dos elementos em relação a 

sua aplicação? 

(    ) Sim                                         (     ) Não 

 

5) Comente sobre a sua experiência depois da aplicação da tabela periódica 

interativa:  
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Apêndice C: Questionário III aplicado com o professor.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE – IEAA 

 

QUESTIONÁRIO PARA O PROFESSOR DE QUÍMICA 

O presente questionário, destina-se a desenvolver um estudo sobre a 

implementação de uma tabela periódica interativa. Todas as informações obtidas são de 

carácter anônimo.  

Data: __/___/___ 

 

Sexo: (  )F (  )M  

 

Há quanto tempo você ministra a disciplina de química? ________ 

1) Você é apoiado a utilizar recursos pedagógicos tecnológicos na escola? 

(     ) Sim                                            (     ) Não 

 

2) Você utiliza aplicativos educativos nas suas aulas? Se sim, quais? 

 

3) Qual a visão em relação ao uso de aplicativos dinâmicos para o ensino de 

química?  

 

 

4) Em sua opinião, a tabela periódica interativa irá auxiliar no aprendizado do 

aluno? Por quê? 

 

5) Na prática docente, a tabela periódica interativa irá ajudar na explicação do 

conteúdo? Por quê? 

 


