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Resumo: 
A Química é uma ciência experimental, e o ensino desta disciplina, em todos os níveis, deve contemplar esta característica. 

Entretanto, no ensino básico público, os recursos muitas vezes são escassos, e as atividades práticas acabam sendo limitadas 

ou inexistentes. Com o desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) completamente, surgem 

alternativas para sanar estas lacunas. Os laboratórios online permitem que experimentos virtuais ou remotos estejam ao 

alcance de professores e alunos, a qualquer momento, em qualquer local. O presente trabalho explorou os laboratórios online 

e suas potencialidades na abordagem, no Ensino Médio, do conteúdo Densidade, utilizando laboratórios remotos e virtuais. 

Estas ferramentas foram integrados em uma sequência didática investigativa, disponível em um ambiente virtual de 

aprendizado. Através de uma pesquisa-ação, procurou-se responder a questão “Pode, assim, a experimentação online, 

mediada por TIC, ser uma ferramenta facilitadora do processo de aprendizagem na área da Química”? Para isto, foi 

construída uma sequência didática onde se contextualizou a densidade como propriedade da matéria e sua relação com as 

ligações químicas, o princípio de Arquimedes e de como a densidade aparece no dia a dia. Após a realização das atividades 

da sequência didática, foram aplicados dois questionários, sendo um deles para avaliação da usabilidade, percepção do 

aprendizado, satisfação e utilidade e o outro para avaliação dos laboratórios online (pontos fortes e fracos, sugestões de 

melhoria e relato de experiência). Foram 93 respondentes em três turmas dos cursos técnicos integrados em Eletromecânica e 

Vestuário, do Instituto Federal de Santa Catarina - Câmpus Araranguá. Na observação das respostas, verificou-se uma 

tendência expressivamente positiva em relação a todas as percepções analisadas, além de relatos de experiência satisfatórios. 

Conclui-se que o uso de laboratórios online, integrados a sequências didáticas investigativas, contribuíram para um melhor 

entendimento do conceito de densidade e conteúdos afins, motivando o aluno e facilitando seu aprendizado.  
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