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1. Introdução

Diversos problemas são identificados ao ensinar química e que 
muitas vezes resultam em aprendizagem deficiente por grande 
parte dos alunos. 

A. Segundo Furió e Furió(2000) estes problemas são evidenciados 
desde o início do século passado.

B. Rocha, Cardoso e Mello(2010) realizaram uma pesquisa numa 
escola estadual no Mato Grosso e detectaram que o assunto que 
os professores sentiam mais dificuldade em ensinar era sobre 
Equilíbrio Químico.
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1. Introdução

Um dos fatores para os alunos sentirem dificuldade para absorver os

conceitos é por causa da impossibilidade da visualização do

fenômeno em nível microscópico. Recorrendo o professor a

exemplificar através de imagens, desenhos, jogos entre outras

estratégias para facilitar o compreensão do conteúdo.
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1. Introdução Conceitos relacionados ao Equilíbrio Químico
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O desenvolvimento do Equimídi@ tem por finalidade 
amenizar a dificuldade em aprender ou ensinar 
problemas relacionados ao Equilibrio Químico.

Devido ao alto nível de abstração sobre o Equilíbrio 
Químico foi proposto pelo Artigo um material didático 
no formato de hipermídia - a Equimidi@ com objetivo 
de tentar diminuir a dificuldade. 

Por meio de vídeos, textos, imagens animadas e sons 
associados ao ambiente virtual. Visualizando 
fenômenos microscópio e macroscópico que 
contribuem para o desenvolvimento cognitivo do 
estudante.

2. Objetivo
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3. Metodologia
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Exemplo de simulação que ocorre Equilibrio Químico. 

Visualização do fenômeno em nível microscópico

3. Metodologia
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3. Metodologia

Simulações interativas 

– Exemplo de 

simulação com a 

temperatura atuando 

na reação química
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3. Metodologia

Links para a internet

Demonstrações 

experimentais
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Os resultados preliminares mostram que a Equimídi@ foi

considerada por seus avaliadores como sendo um bom material

didático, pois permite que o usuário trabalhe com diversos formatos

de mídias, proporcionando o enriquecimento da aula. Os vídeos e os

simuladores fornecem uma nova percepção do fenômeno se

comparado com as figuras estáticas apresentadas nos livros

didáticos. Ela ainda consiste de um material contextualizado e que

proporciona a construção do conhecimento por meio de

questionamentos que instigam o pensamento e a reflexão do que

está sendo apresentado.

4. Resultados
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