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INTRODUÇÃO 

Esta  pesquisa  apresenta  enfoque  prático  e  integrador  aproximando  o

ensino  de  química  com o  ensino  de  programação  em informática.  Os  Institutos

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são instituições dedicadas ao ensino e

à pesquisa e trazem no próprio nome o enfoque de ensino: em ciência e tecnologia.

Seus professores atuam diretamente na produção, renovação e no desenvolvimento

de métodos e técnicas visando a interdisciplinaridade dos conteúdos, com o intuito

de alcançar uma formação universal dos indivíduos. 

Neste  sentido,  foi  proporcionado  o  ensino  de  programação  em

informática. Proporcionando aos alunos uma ferramenta de auxílio a compreensão

do componente pedagógico do primeiro ano do ensino médio: o estudo da tabela

periódica. Além de desenvolver nos alunos participantes do projeto a experiência  de

vivenciar o objetivo dos Instituto Federais de Educação que é a educação crítica e

ommilateral.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS (materiais e métodos) 

O projeto  teve  seu início  a  partir  de  uma iniciativa  de integrar  a  disciplina  com

programação, provando que esses campos científicos podem caminhar lado a lado. 

O projeto teve início em julho de 2013, com término em julho de 2014, e foi

desenvolvido nos laboratórios de informática do IFC campus videira.

Primeiramente,  foi  realizada  uma  pesquisa  nos  sites  de  simulação  de

programação web e para desenvolvimento a programação em HTML, CSS e PHP

contando também o PostgreSQL do Banco de dados. Com exceção do PostgreSQL,

foram  programados  em  um  programa  chamado  Notepad++.  E  também  na

bibliografia específica de programação web.

Posteriormente foi realizado uma pesquisa bibliográfica sobre o conteúdo de

abrangência  do questionário,  para  a  formulação das perguntas  e  realização dos

testes do programa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A  apresentação  da  tela  de  acesso  inicial  ao  programa  tinha  como

abertura,  informações  sobre  a  tabela  periódica,  acesso  ao  login  do  professor  e

informações  sobre  os  desenvolvedores  do  programa,  conforme  demonstrado  na

figura 1.

Figura 1 – Tela de acesso ao quiz



A partir do botão de acesso da tela de login (figura 2) o professor tem a opção de

cadastrar e excluir as perguntas (figura 3) e após a escolha pode-se entrar na tela

de cadastro de perguntas (figura 4). Enquanto o aluno usuário tem a opção de entrar

no programa e submeter-se ao questionário (Figura 5).

Figura  2  –

Acesso do login do professor.



Figura 3- Tela de cadastro/ exclusão de perguntas

Figura 4 – Página de cadastro de perguntas

Figura 5 – Tela das perguntas do aluno



CONSIDERAÇÕES FINAIS (Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, margeado à esquerda)

(Dois espaçamentos de 1,5)

A experiência de integração entres as disciplinas de química e informática

foi satisfatória aos alunos programadores, bem como, mostrou-se como uma boa

ferramenta auxiliar de ensino, segundo os alunos ao qual foi aplicado o teste.

(Dois espaçamentos de 1,5)
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(Dois espaçamentos de 1,5)
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