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Apresentação

Os professores da educação básica enfrentam diariamente várias dificuldades 
para desenvolver seu trabalho. Dentre os desafios enfrentados está a ciência 
Química em si, por ser complexa e abstrata, causa espanto nos alunos que
a associam, somente, a memorização e utilização de fórmulas.  

As Políticas Públicas buscam fornecer aos alunos com deficiência o direito
a estarem efetivamente no ensino básico em turmas regulares. O decreto
n° 7611 declara como dever do estado garantir, em todos os níveis, um sistema 
educacional inclusivo e oportunidades iguais de aprendizado aos alunos com 
deficiência. Na meta 4 do Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014, que
define as bases da educação brasileira para os 10 anos seguintes, estabelece 
que a educação para os alunos com deficiência deve ser feita de preferência
no sistema de ensino público. 

Com o advento da Educação Inclusiva, parece complexa a ideia de atender 
a todos dentro de uma sala de aula que agora se evidencia mais heterogênea. 
O termo inclusão escolar é associado, a princípio, à inserção de pessoas com 
deficiência no Ensino Básico regular.  De forma ampla, a proposta de inclusão 
escolar consiste em atender a todos os alunos, independentemente de cor, 
classe social ou condições físicas e psicológicas.  Em especifico, àqueles com 
deficiência, propiciar a ampliação do acesso às classes   regulares, oferecer   
suporte   técnico   aos   professores, dentre outros.  

O público da Educação Inclusiva é grande, a proposta de inclusão abrange todos 
aqueles que por algum motivo se sentem excluídos nas escolas regulares. 
Porém, este trabalho tem como foco os estudantes surdos, que é uma parcela 
- não menos importante - de todos os sujeitos que precisam ser incluídos. 

Assim, com o objetivo de auxiliar professores em seu trabalho, colocamos aqui 
um exemplo de atividade experimental de Química que envolve o estudo do 
pH. Ela foi planejada para uma sala de aula inclusiva, que tenha alunos surdos. 
Essa atividade envolve o dia a dia da maioria dos alunos da rede pública 
de escolas da área rural. Acreditamos que atividades que os aproximem 
do cotidiano, podem contribuir para que eles se sintam partícipes da 
dinâmica da sala de aula. 

Ouro Preto, 2021. 

Os autores.
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Introdução

A Química, como uma ciência abstrata, precisa ser trabalhada de uma forma 
mais dinâmica dentro de sala de aula utilizando modelagem, vídeos, imagens, 
experimentos, atividades em laboratórios, visitas a outros ambientes não-formais 
e todos os recursos que tivermos ao alcance para evitar concepções equivocadas 
dos alunos sobre os conceitos químicos. 

Para os alunos que são surdos, além da dificuldade com os conceitos químicos 
em si, estes alunos ainda possuem dificuldades devido a especificidade da 
linguagem e a escassez de simbologia na Língua Brasileira de Sinais  (LIBRAS) 
sobre Química (SOUZA e SILVEIRA; 2011).  

O incentivo a utilização da LIBRAS se dá pelo fato desta ser a língua oficial 
dos surdos. Pesquisadores discutem que a oralização do sujeito surdo não
é satisfatório ou suficiente, para alguns, por não terem afinidade com os sons 
da Língua Portuguesa. Como conclui o pesquisador Meserlian (2009) em sua 
pesquisa que “poucos surdos apresentam habilidade de expressão e recepção 
verbal razoável, sendo comum, por esse motivo, ficarem, por alguns anos, 
retidos na mesma série do Ensino Regular’’ (p. 5).  

A organização cerebral da língua de sinais é a mesma da língua oral, logo, do 
ponto de vista biológico, é uma língua natural e quanto mais cedo se aprende, 
mais fácil ela se torna. Como afirma Souza Júnior (2012) os gestos são de 
extrema importância nesta língua, uma vez que a maioria dos surdos possui a 
capacidade visual aumentada. 

As Políticas Públicas para as pessoas com deficiência e as específicas para 
os surdos existem, como o decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que 
garante ao aluno a presença do intérprete em sala de aula, portanto é necessário 
encontrar estratégias de efetivar as leis e garantir os direitos de todos à educação.  

A Educação Inclusiva veio para dar condições a estes alunos de permanecerem 
no ensino público regular. Por isso, é preciso lutar por um espaço que garanta 
melhores condições de socialização e aprendizagem para o surdo, de forma 
que eles realmente sejam incluídos.  
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Porém, para isto se efetivar, é necessário que todos reconheçam seu papel 
dentro dos limites definidos. O intérprete não deve explicar conteúdos, cabe 
ao professor o papel da mediação entre o conhecimento e o estudante. 
A função desse profissional é tornar acessível ao aluno as informações que 
o professor está trabalhando. 

Como afirma Benite (2015), a distância entre professor e intérprete, em que 
um não conhece o trabalho do outro, prejudica a aprendizagem do aluno. 
Os dois profissionais devem reconhecer os limites de seus papeis, trabalhar 
juntos, montar estratégias e aplicar em sala para que assim, a inclusão possa 
de fato beneficiar a todos. 

Para Oliveira, Mendonça e Benite (2017) a cultura surda envolve experiências 
e ações visuais, contrariando o estilo social, que é, em sua maioria, composto 
de aspectos essencialmente auditivos, até mesmo na escrita. Sendo assim, 
espera-se, equivocadamente, que o surdo se posicione como um ouvinte, 
mas a realidade é outra.  

Um surdo pode não entender completamente uma palavra escrita na Língua 
Portuguesa, uma vez que se utiliza, predominantemente, de recursos visuais 
para o fazer. Logo, ler e escrever são tarefas que demandam grande trabalho 
por parte do sujeito surdo, que utiliza a LIBRAS (OLIVEIRA, MENDONÇA 
e BENITE, 2017).  

A linguagem das Ciências não é somente uma linguagem verbal, o uso de 
tabelas, gráficos, figuras, experimentos podem ser utilizados para e pelos 
alunos para expor suas ideias e montar a resolução dos problemas propostos 
como, por exemplo, o sugerido em nossa atividade. Nossa atividade faz 
o uso de cores, vídeos e do mínimo de informações escritas em português 
possível, atendendo as especificidades do aluno surdo e de uma problemática 
envolvendo o cotidiano de alunos da zona rural, cujo objetivo é chamar 
atenção, envolvê-los, para que sejam protagonistas da aula. 
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No QR code abaixo disponibilizamos 
para os professores alguns sinais em 
LIBRAS para que eles possam iniciar 
a comunicação com os alunos surdos! 
 
Para visualizar os sinais, basta baixar um 
aplicativo de leitura de QR code e apontar a 
câmera do celular para o código QR abaixo.
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O primeiro passo para iniciar a montagem da atividade foi a escolha do 
conteúdo de Química a ser abordado. Optou-se pelo tema de pH por ser um 
assunto em que é possível trabalhar com atividades experimentais 
privilegiando as cores.  

O aluno surdo é muito visual e, em sua maioria, não compreende bem o 
Português por não ser sua língua natural. Por isso, escolheu-se trabalhar 
com um tema que forneça muitas mudanças de cores e com enunciados 
pequenos e diretos. 

A primeira parte da atividade é composta por um texto elaborado pelos autores 
deste material (página 10). O texto tem como plano de fundo a agricultura
familiar e busca se aproximar da realidade do aluno da zona rural, sendo
assim , terá potencial para despertar o interesse e curiosidade desse público.   

A segunda etapa, se dará após a leitura do texto inicial. O docente distribui 
o texto informativo para os alunos. O texto trata sobre os indicadores 
ácido-base e sobre a escala de cor fornecida pelo indicador de repolho roxo 
(vide páginas 11 e 12). 

Na terceira etapa, após a leitura do texto inicial e do texto informativo, 
os alunos irão desenvolver as atividades em grupo. 

Na quarta e última etapa, após concluir as atividades em grupo os alunos 
deverão montar um panfleto informativo utilizando os resultados e 
conclusões que obtiveram durante as atividades para informar a população, 
escola, família ou a cidade em que moram sobre o que descobriram.  
 

Uma proposta de  atividade didática 

Caro(a) Professor(a), essa última etapa da atividade foi inspirada em um trabalho 
publ icado anos atrás  “A ESCOLA ALÉM DOS MUROS:  A IMPORTÂNCIA DA 
ARTICULAÇÃO DE ATIVIDADES EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES PARA A AMPLIAÇÃO 
DO DEBATE SOBRE ADITIVOS ALIMENTARES. EXPERIÊNCIAS EM ENSINO DE CIÊNCIAS 
(UFRGS), v. 13, p. 276-290, 2018”. A publicação em questão, tem outro foco, mas 
os autores perceberam que a montagem do panfleto trouxe excelentes resultados 
no processo de ensino e aprendizagem. Para mais informações acesse:
https:// i f.ufmt.br/eenci/art igos/Art igo_ID539/v13_n5_a2018.pdf
Acessado em 10 de junho de 2020.

https://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID539/v13_n5_a2018.pdf
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1ª Etapa

Texto inicial
Em uma vila, viviam muitos agricultores e pecuaristas, pois era rodeada 
por terras, campos e cachoeiras. Carlos, ajudava seu pai, José Felício, 
com a agricultura para sustentar a família, formada também por sua mãe 
e por três irmãos mais novos. José semeava e cuidava de toda a plantação, 
enquanto Carlos vendia no centro da vila tudo que era colhido.  
Em um certo dia, o garoto havia vendido na vila toda a colheita. Era a primeira 
vez que isso acontecia! Animado para contar a seu pai, voltou correndo 
para casa, mas, infelizmente, descobriu que José Felício havia ido embora, 
abandonando sua família. Carlos ficou extremamente chateado porque 
iria sentir falta de seu pai e também por não contar a ele que tinha conseguido 
um bom dinheiro para a família. Carlos então percebeu que estava em 
suas mãos o sustento da casa e ele não conseguia lidar com a agricultura, 
pois não sabia os segredos que seu pai utilizava para plantar.   
Seus irmãos eram muito novos para aprender a lidar com a agricultura e 
poderiam ajudar apenas na venda dos produtos na vila. Logo, Carlos viu-se  
encarregado de salvar a família, uma vez que possuíam apenas um 
pequeno pedaço de terra e grãos para plantar, o que garantia a 
sobrevivência de todos.  
Carlos então foi buscar ajuda nos livros, dicas com outros agricultores e 
descobriu que o solo é a parte mais importante para o cultivo de alimentos. 
A qualidade do solo cria plantas saudáveis que podem ser vendidas 
facilmente, sendo que o pH do solo é um fator que influencia o tipo e a 
qualidade do produto cultivado.  
Para que o solo se torne o local propício a cada cultivo, é necessário que 
se observe uma característica específica: para alimentos como melancia, 
mandioca, tomate, alface, batata e café, o solo deve possuir um pH entre 
1 e 7. Já para soja, algodão, feijão, arroz, beterraba, cenoura, milho e 
repolho o solo deve possuir um pH entre 7 e 14. Esse é um dos principais 
fatores para que a agricultura dê certo: o pH do solo.
O próximo passo de Carlos seria descobrir qual tipo de solo ele possui em 
suas terras, e corrigir a sua acidez ou basicidade para cada plantio que 
ele desejar fazer.  
A partir dessas informações, você e seus colegas devem ajudar o 
Carlos a descobrir qual tipo de solo ele possui e quais os melhores 
cultivos a realizar nas terras da família. 



11 Iniciando os estudos sobre pH: uma proposta inclusiva com foco na educação de surdos

2ª

Texto informartivo

Etapa

Os indicadores ácido-base são substâncias que mudam de cor, informando 
se o meio está ácido ou básico. Existem indicadores sintéticos, como a 
fenolftaleína, o azul de bromotimol, o papel de tornassol e o alaranjado de 
metila. Porém, existem também algumas substâncias presentes em vegetais 
que funcionam como indicadores ácido-base naturais. 

Geralmente, essas substâncias estão presentes em frutas, verduras, folhas 
e flores bem coloridas. Alguns exemplos são a beterraba, jabuticaba, uva, 
amoras, folhas vermelhas, entre outras. 

Nesta atividade utilizaremos o indicador de extrato de repolho roxo! 
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Nós veremos como um indicador ácido-base muda de cor à medida que 
alteramos o pH do meio a partir de alguns produtos que usamos no dia a dia.

Ao adicionarmos substâncias ácidas ou básicas podemos perceber 
variações como na figura a seguir: 

2ª Etapa
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3ª Etapa

Atividade em grupo

 Nome dos alunos do grupo:

 

Materiais e reagentes disponíveis: 

• Solução de Ácido Clorídrico 0,1 mol/L; 

• Solução de Hidróxido de Sódio 0,1 mol/L; 

• Vinagre; 

• Refrigerante de limão; 

• Sal de cozinha; 

• Raspas de sabonete; 

• Bicarbonato de sódio; 

• Extrato de repolho roxo; 

• Béqueres de 250 mL; 

• Amostras de solo do Carlos.
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3ª Etapa

Atividade em grupo

ATIVIDADE PROPOSTA:

1. Use a caixa de lápis de cor para colorir a segunda coluna com a cor 
gerada após misturar a substância com o extrato de repolho roxo.

Você poderá inferir o possível valor de pH comparando com a escala de 
cores da página 12.

OBSERVADA
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3ª Etapa

Atividade em grupo

2. Como podemos identificar se uma substância é ácida ou básica?  

3. Qual tipo de alimento Carlos pode plantar nas terras da família?

4.  Coloque aqui, pontos importantes para apresentação aos seus colegas 
das conclusões obtidas pelo seu grupo.    
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4ª Etapa

Montagem do panfleto informativo

Utilizando a folha disponibilizada pelo professor, o seu grupo deve montar 
um panfleto com as informações que vocês julguem muito importantes 
aos agricultores. 

O panfleto deve informar aos agricultores de sua região sobre o melhor 
pH do solo para plantar os alimentos que o seu grupo escolheu.

Lembrem-se de fazer um panfleto bem bonito, usando desenhos, escrita 
de informações essenciais, ou seja, um panfleto que chame a atenção de 
todos!  

Usem a criatividade e bom trabalho!  
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Apoio ao professor

Número de aulas previstas para a atividade: 3 aulas.  

1ª Etapa: Texto inicial.  
Objetivo: Despertar a curiosidade do aluno para a solução de um 
problema do seu cotidiano.  

A contextualização permite que o aluno possa se envolver com o tema uma vez que 
algo relacionado a sua realidade esta sendo tratado ali. O texto inicial foi feito para 
ser trabalhado em um contexto da zona rural, onde a população vive basicamente da 
agricultura. Assim, os alunos se sentiriam parte do processo e ficariam motivados 
a solucionar o problema inicial proposto.  

Sendo o Português a segunda língua do surdo (L2), a sua língua natural é a Libras 
(L1). Por este motivo, oferecemos ao professor o texto inicial e todas as etapas 
da atividade traduzida para a Libras. Esse trabalho foi realizado por intérpretes da 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com o apoio do Núcleo de Educação 
Inclusiva (NEI). Lembramos ao professor de passar o vídeo da tradução a cada 
etapa da atividade em que os alunos forem concluindo. 

Orientamos, mesmo com o vídeo, entregar a atividade completa em folha aos 
alunos para que possam voltar ao texto inicial  e ao texto informativo sempre que 
necessário. 

2ª Etapa: Texto informativo.  
Objetivo: Fornecer informações sobre os indicadores e a escala de pH. 

O texto informativo vem possibilitar ao aluno fazer comparações de cores da escala 
de pH fornecida com as cores que irão encontrar na etapa 3. A partir da observação 
dessa escala de cores, o aluno poderá então fazer associação com o que encontrar em 
sua atividade. Portanto, é necessário nesta etapa, que o professor dê ênfase a cor 
relacionada a cada valor de pH.  

Sugerimos ao professor colocar em local visível a todos os alunos em sala de aula 
uma figura maior da escala de cores e valores de pH para que eles possam utilizar e 
lembrar sempre do que está sendo trabalhado. A figura pode estar impressa, colocada 
no quadro ou projetada em slide também. 

Link para acesso ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=P76GqwvEzbE

https://www.youtube.com/watch?v=P76GqwvEzbE 
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3ª Etapa: Atividade em grupo 
Objetivo: Motivar os alunos para aprendizagem de um conteúdo 
científico.  

Para tentar minimizar a ideia de que as aulas de Química são difíceis e feitas 
apenas da memorização de fórmulas e conteúdos, para Antunes et al. (2009) os 
experimentos são uma atividade positiva e pode tornar a aula mais agradável para 
professores e alunos.   

Antes de iniciar a terceira etapa, é necessário distribuir os lápis coloridos aos alunos. 
É importante que cada aluno tenha o seu roteiro e seus materiais para realização 
da atividade. Mesmo assim, orientamos dividir a sala em grupos para contribuir 
com a relação entre alunos, convivência social, diversão, comprometimento e em 
grupos eles podem discutir sobre os resultados obtidos e aprimorar seus 
conhecimentos (DIAS, 2012).  

Para os materiais e reagentes que serão utilizados, não precisa necessariamente 
de utilizar béqueres, pode ser utilizado qualquer frasco de plástico para os reagentes 
com exceção do ácido clorídrico e da soda cáustica. Para estes dois últimos 
reagentes sugerimos a utilização de frascos de polietileno, como por exemplo, 
os frascos conta gotas que colocamos remédios como a Novalgina ou Tylenol. 
Este tipo de plástico armazena estes reagentes com segurança para o professor 
transportá-lo e além disso, não vazam a solução, o que permite maior segurança 
na manipulação para os alunos.  

Ao dispor os materiais aos alunos, certifique-se de que os reagentes se encontram 
em uma carteira separada para evitar acidentes. Assim, visando o aproveitamento 
do espaço e para evitar transtornos, distribuir somente uma lista de reagentes para 
cada grupo.  

Os reagentes devem ser manipulados em local ventilado. Lembre de pedir aos 
alunos para não inalar, provar ou ficar brincando com os reagentes. Esteja atento
a manipulação dos reagentes pelos alunos. Em seguida, é a hora dos alunos 
iniciarem a leitura e as atividades com o seu acompanhamento e direcionamento. 
Orientamos responder as perguntas dos alunos sempre provocando questionamentos 
e não respondendo diretamente. Provocar questionamentos é importante para 
estimular o pensamento crítico deles, dê tempo suficiente para o aluno entender 
as questões, pensar, tentar resolver, voltando sempre aos textos iniciais. Para Dias 
(2012) o tempo é fundamental para que o aluno entenda a questão e pense em 
como solucionar, o tempo de entendimento de cada um é diferente.  
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Questão 1 – O aluno pode apresentar dificuldades nesta etapa de relacionar a 
substância, com a cor e o valor do seu pH. Diante disso, orientamos sempre antes 
de dar as respostas, mostrar ao aluno a figura com as cores e os valores referentes 
de pH para cada cor, para que assim, ele mesmo possa fazer essa associação. 
Por este motivo, tenha em sala uma figura maior e à vista de todos com as cores 
e a escala de valor de pH. O aluno pode apresentar dúvidas nesta etapa sobre 
o motivo da mudança de cor do repolho roxo. Sugerimos então a leitura do livro: 
“MATEUS, A. L. Química na cabeça. Belo Horizonte: UFMG, p. 58-70, 2011” em 
que  o autor explica o motivo das mudanças de cores no repolho e ainda fornece 
informações sobre outros indicadores naturais que podem ser utilizados. Além do 
livro, indicamos a leitura do artigo abaixo: 

DIAS, M. V.; GUIMARÃES, P. I. C.; MERÇON, F. Corantes naturais: Extração e 
emprego como indicadores de pH. Química Nova na Escola, v. 17, n. 2, p. 27-31, 
2003. 

Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc17/a07.pdf  

Não se esqueça de preparar o extrato de repolho roxo e levá-lo pronto para a sala 
de aula, evitando assim o uso do liquidificador em sala. Caso não possa prepará-lo 
um pouco antes da atividade, lembre de deixar o extrato em geladeira para que 
este não se decomponha e perca suas propriedades necessárias a mudança de 
cor. Tais propriedades são mencionadas na leitura complementar sugerida acima.  

Preparação do extrato de repolho roxo: Bata uma folha de repolho roxo com 1 litro 
de água no liquidificador, coe a mistura. O filtrado será o nosso indicador.  

 

Questão 2 – A ideia da questão é que o os alunos possam inferir se uma substância 
se comporta como ácida ou básica de acordo com a escala que montaram na primeira 
questão. Porém, alguns alunos podem associar a acidez com o gosto das substâncias, 
como o limão, por exemplo. Esteja preparado nesta questão para explicar aos alunos 
que os indicadores existem para que não seja preciso, e não é recomendado, provar 
substâncias químicas para saber se são ácidas ou básicas. O conceito de acidez 
relacionado ao gosto é mais simples dos alunos entenderem do que o conceito de 
basicidade, porém informe aos alunos que nem todas as substâncias ou materiais 
podem ser provados para certificar se são ácidos ou básicos. Portanto, lembre de 
mostrar a escala e os valores para que percebam que existe diferença entre os dois 
conceitos não só por gosto ou sabor de alguns alimentos. Ao final desta questão, se 
ainda permanecerem as dúvidas, sugerimos que traga o conceito de acidez e 
basicidade para o cotidiano dos alunos, mostre figuras, anúncios, reportagens ou 
propagandas em que aparecem a palavra “pH”, “shampoo neutro”, “ácidos”, 
“alcalinos” e “antiácidos” (MORTIMER E MACHADO, 2014). 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc17/a07.pdf
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Questão 3 – Nesta questão, será necessário que o aluno relembre o texto inicial, 
texto informativo, as questões anteriores e assim possa solucionar o problema 
inicial dado. Todos os caminhos que o aluno traça para chegar a resolução são 
importantes, mesmo não chegando a resposta esperada ele adquire conhecimento 
ao longo do processo, conforme afirma Dias (2012). O aluno precisa buscar meios 
de resolver o problema e o fato de estarem em grupo trocando informações com 
colegas da classe pode facilitar na resolução da questão.  

Acompanhe a investigação dos alunos neste processo, peça para relerem o texto 
inicial se necessário e relembrarem do que já fizeram. A ideia é que os alunos utilizem 
o repolho roxo para descobrir o pH do solo e assim, com os dados fornecidos pelo 
texto inicial, eles possam inferir qual cultivo poderá sem utilizada naquele solo.  

Sobre as amostras de solo, que você indicará nas aulas como sendo das terras de 
Carlos, você pode utilizar terras da sua região. É importante que as amostras de 
solo sejam preparadas corretamente. Certifique-se de realizar o experimento com 
a terra antes da aula, para verificar se ela modificará a cor do indicador. Para maiores 
informações sobre o preparo da terra indicamos a leitura a seguir: 

 » ANTUNES, M.; ADAMATTI, D.S.; PACHECO, M. A. R.; GIOVANELA, M. pH do 
solo: determinação com indicadores ácido-base no Ensino Médio. Química Nova 
na Escola, v. 31, n. 4, p. 283-287, 2009. 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc31_4/11-EEQ-3808.pdf

Como exemplo da influência do pH dos solos nas plantas, você pode citar ou 
mostrar as hortênsias (Hydrangea macrophylla) que possuem a capacidade de 
mudar de cor de azul para rosa de acordo com o pH do solo em que estão, em 
solos ácidos ficam azuis e em solos básicos ficam rosa funcionando também como 
um indicador natural.  

 
Questão 4 – Nesta questão os grupos irão apresentar seus resultados para classe e 
mostrar como solucionaram o problema inicial. Nesta discussão o professor pode 
interferir mostrando aos alunos que esta prática pode ser utilizada com outros
solos, na própria casa dos alunos e que assim, descobrindo o pH a chance de uma 
plantação progredir é maior. Porém, lembrar aos alunos que o experimento como 
foi proposto, não deve ser feito em casa, eles podem utilizar somente o extrato do 
repolho roxo para verificar o pH dos solos, e não precisam manipular os outros 
reagentes fora da sala de aula. Estimule os alunos a expor os próprios argumentos 
como forma de resgatar o que aprenderam durante o processo.

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc31_4/11-EEQ-3808.pdf
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A atividade é uma forma de introduzir o conceito de pH, acidez e basicidade, porém, 
não contempla todo o conteúdo necessário. Sugerimos dar sequência ao conteúdo 
com relação a parte quantitativa do estudo de pH e neste momento pode ser 
deixado uma nova questão aos alunos, fazendo referência a esta atividade inicial: 
Como corrigir o pH de um solo caso não esteja preparado para receber uma certa 
plantação desejada?  

Para que os alunos possam responder esta pergunta, precisarão do conceito de 
neutralização que não abordamos nesta atividade.    

4ª etapa: Panfleto informativo 
Objetivo: Estimular a criatividade dos alunos.  

Para esta etapa sugerimos além de entregar a atividade por escrito em folha para 
cada aluno, passar também em vídeo a tradução feita em Libras. Oriente o seu 
aluno para utilizar em seu panfleto o mínimo de escrita possível e mais desenhos 
para que assim se torne um panfleto atraente e inclusivo.  

Esta etapa estimula os alunos a expressarem suas ideias por meio de desenhos, 
utilizando a criatividade e a imaginação, contradizendo o senso comum que 
menciona a ideia de que a Química é feita apenas de memorização e fórmulas. 
Esta parte do trabalho modifica a maneira de ensinar Química, podendo atrair a 
atenção dos alunos, além do mais, é um trabalho voltado a levar a informação 
para a sociedade.  

O professor deve orientar o aluno a colocar informações que aprenderam na aula, 
que sejam relevantes para a população fora da escola também, como por exemplo, 
a utilização do repolho roxo para verificar o pH e assim descobrir a melhor plantação 
para aquele solo.  

Instigue o aluno a aprimorar seu potencial criativo, com cores, desenhos ou figuras. 

 

Bom trabalho!  
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Competências específicas e habilidades de 
Ciências da Natureza e suas tecnologias para
o Ensino Médio que serão desenvolvidas nesta 
atividade:

• Competência Específica 3: Investigar situações-problema e avaliar aplicações 
do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, 
utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para 
propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e 
comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos 
contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação 
e comunicação (TDIC). 

 

• (EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, 
empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos 
explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar 
e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma 
perspectiva científica 

 

• (EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, 
resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou 
interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de 
classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias 
digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou 
promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância 
sociocultural e ambiental. 

 

 

FONTE:  

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. BRASIL. 

Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#medio/a-area-de-
-ciencias-da-natureza-e-suas-tecnologias. Acessado em 06/10/2020. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#medio/a-area-de-ciencias-da-natureza-e-suas-tecnologias
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#medio/a-area-de-ciencias-da-natureza-e-suas-tecnologias


23 Iniciando os estudos sobre pH: uma proposta inclusiva com foco na educação de surdos

Sugestões de métodos de avaliação dos alunos:  

Para que o método de avaliação possa ser inclusivo em uma sala de aula com 
alunos surdos, é necessário que o professor não faça uso de questões escritas ou 
respostas que seja necessário o uso da Língua Portuguesa, uma vez que a língua 
natural dos surdos é a Libras o uso do Português pode desfavorecer a avaliação 
deste aluno. Ao avaliar, é necessário lembrar dos objetivos, competências e 
habilidades que são propostas no desenvolvimento da atividade. 

1) O professor pode utilizar a 4ª etapa como modo de avaliar os conhecimentos 
adquiridos pelos alunos a partir do que eles desenvolveram. Lembrando que o 
objetivo da atividade é o aluno conseguir resolver a questão problema. Porém, 
todos os caminhos trilhados para a resolução do problema são importantes e 
devem ser considerados. (EM13CNT301) e (EM13CNT302) 

2) O professor pode pedir aos alunos que criem uma propaganda como forma de 
avaliação. O aluno deve criar uma propaganda utilizando somente desenhos e 
figuras informando aos demais alunos da escola, pais e professores o que aprendeu 
na atividade dada. (EM13CNT301) e (EM13CNT302) 

3) Com a colaboração do intérprete, o professor pode fazer questões orais sobre 
os conceitos que espera que os alunos tenham conseguido aprender. Questões 
que o professor cobraria em prova de acordo com o seu planejamento e nível da 
turma poderiam ser feitas oralmente com a tradução do intérprete. (EM13CNT302) 

4) Pedir ao aluno que pesquise onde mais ele pode utilizar o pH, em qual outro 
lugar o pH do solos é relevante, qual a influência do pH dos solos em outros 
processos e onde utilizamos o pH em nosso cotidiano. Nesta proposta o aluno 
não precisa fazer anotações, ele pode contar para os colegas em sala as suas 
descobertas. (EM13CNT302) 

5) O professor pode utilizar a interação entre os grupos, participação dos alunos e 
o processo de construção das respostas a esta atividade para fazer sua avaliação. 
(EM13CNT301) e (EM13CNT302) 
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Sugestões de atividades de Química para salas de aula 
com alunos surdos

• Misturas homogêneas e heterogêneas:
http://abrapecnet.org.br/enpec/xii-enpec/anais/resumos/1/R0291-1.pdf 
Acessado em 16/09/2020. 

• Balanceamento de equações e Estequiometria:
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc39_2/11-EQF-08-16.pdf 
Acessado em 16/09/2020. 

• Leite adulterado: 
https://spo.ifsp.edu.br/images/phocadownload/DOCUMENTOS_MENU_LA-
TERAL_FIXO/POS_GRADUA%C3%87%C3%83O/MESTRADO/Ensino_
de_Ci%C3%AAncias_e_Matem%C3%A1tica/Dissertacoes/2017/Disser-
ta%C3%A7%C3%A3o_Carla_Araujo_Florentino.pdf 
Acessado em 16/09/2020. 

• Química orgânica:
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/arete/article/view/861/683 
Acessado em 16/09/2020. 

• Funções inorgânicas:
https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/
view/1088 
Acessado em 16/09/2020.

http://abrapecnet.org.br/enpec/xii-enpec/anais/resumos/1/R0291-1.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc39_2/11-EQF-08-16.pdf
https://spo.ifsp.edu.br/images/phocadownload/DOCUMENTOS_MENU_LATERAL_FIXO/POS_GRADUA%C3%87%C3%83O/ME
https://spo.ifsp.edu.br/images/phocadownload/DOCUMENTOS_MENU_LATERAL_FIXO/POS_GRADUA%C3%87%C3%83O/ME
https://spo.ifsp.edu.br/images/phocadownload/DOCUMENTOS_MENU_LATERAL_FIXO/POS_GRADUA%C3%87%C3%83O/ME
https://spo.ifsp.edu.br/images/phocadownload/DOCUMENTOS_MENU_LATERAL_FIXO/POS_GRADUA%C3%87%C3%83O/ME
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/arete/article/view/861/683  
https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/view/1088  
https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/view/1088  
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