
Laboratório de Ensino de Química e Ciências - LABEQC 

 

Tendo como objetivo geral do projeto do Prodocência 2010 da Licenciatura em 

Química, implantar o laboratório de Ensino de Química e Ciências para 

fomentar a articulação entre a formação inicial e a educação básica  

Algumas atividades puderam ser executadas em 2011, não obstante os 

recursos para o Laboratório não estarem, até o momento, plenamente 

liberados. São elas: 

 

a) A primeira atividade foi proposta como divulgação do Ano Internacional 

da Química (AIQ), comemorado em 2011. Em três momentos diferentes: 

18 de junho de 2011 durante o II EALIC, no dia 13 de outubro de 2011, e 

no dia 04 de novembro de 2011 aconteceram atividades de divulgação 

da química com alunos do ensino fundamental de escolas públicas e 

privadas, que percorreram um circuito de atividades experimentais, 

jogos e teatro, envolvendo conhecimentos químicos. As ações foram 

desenvolvidas em diferentes espaços do campus de Uvaranas, com o 

apoio dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Química, bolsistas 

dos grupos PIBID, PET e nas disciplinas de Estágio Curricular 

Supervisionado e de Ensino de Ciências e Ensino de Química. Cerca de 

200 alunos participaram das atividades desenvolvidas naqueles dois 

dias. Ao final do circuito de atividades todos os alunos receberam um 

livro de divulgação do AIQ intitulado “Onde está a Química?”, 

desenvolvido pela Associação Brasileira da Indústria Química, impresso 

pela imprensa da UEPG.      

   
( alunos durante o EALIC) 
b) A segunda atividade foi a realização do I Encontro de Educação Química 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa – EduQui-UEPG, que 

ocorreu nos dias 04 e 05 de novembro de 2011, envolvendo acadêmicos 

e docentes do curso de Licenciatura em Química e professores da 

educação básica. O evento foi realizado com o apoio dos bolsistas 

PIBID/UEPG e do colegiado do curso de Licenciatura em Química. 

Sendo um laboratório embrionário, será desenvolvido com a competência e dedicação 

de seus professores, no decorrer do tempo e, acredita-se, ao término do Prodocência 

2010 


