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Resumo: O TCC discorre a respeito da construção de uma sequência de ensino sobre o conteúdo de solubilidade de 

gases, usando-se da proposta investigativa e da contextualização do tema para promover o ensino. A sequência de ensino 

foi planejada para ser aplicado para uma turma de 30 alunos, do primeiro ano do ensino médio, de uma escola da rede 

pública estadual da região metropolitana de Belo Horizonte. A motivação deste trabalho é facilitar o aprendizado do 

estudante usando a contextualização do tema e o ensino por investigação, e propiciar uma participação ativa do estudante 

na construção do seu conhecimento. Os objetivos desta pesquisa foram: verificar na literatura o que estudos apontam em 

relação ao ensino por investigação, a alfabetização científica e a contextualização no ensino de Química; elaborar uma 

sequência de ensino que permita a contextualização do conteúdo de solubilidade de gases no ensino de química para 

turmas do 1º ano do ensino médio; e disponibilizar a sequência de ensino para apreciação de professores de Química da 

Educação Básica. Para alcançar estes objetivos, foram levantados alguns estudos relacionados a ensino por investigação, 

contextualização do ensino e alfabetização científica e, baseado nesse levantamento, foi desenvolvido a sequência de 

ensino e, por fim, esta foi disponibilizada para avaliação de alguns professores que já atuaram na no ensino fundamental 

ou médio. Devido ao contexto de pandemia, e tempo reduzido, não foi possível a aplicação da sequência de ensino, sendo, 

portanto, as discussões e resultados pautados na avaliação dos professores por meio da resposta a um questionário contido 

no TCC que busca avaliar o atendimento aos objetivos e a aplicabilidade da sequência de ensino. 
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