
Encontro em Ensino e Divulgação das Ciências 

A instrumentalização de pontes entre a 
Química e a Música tem por objetivos: 
> Motivar os alunos para a conclusão 
da escolaridade com sucesso, 
aumentando as motivações e 
competências interdisciplinares e 
interculturais; 
> Motivar para a aprendizagem da 
Química e de novas tecnologias; 
> Promover a integração de diferentes 
saberes; 
> Promover uma cultura científica na 
comunidade educativa; 
> Implementar e partilhar métodos 
inovadores para ensinar Química e 
outras disciplinas; 
> Desenvolver práticas de cooperação 
e colaboração entre professores; 
> Diversificar práticas de avaliação e 
desenvolver competências digitais. 
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PARCERIAS 

OBJETIVOS 

 A Química pela Música 

RESULTADOS 

INTRODUÇÃO 

O projeto iniciou-se no ano letivo 2015|2016, com a criação do primeiro 
instrumento que efetivou a ligação da Química com a Música e foi designado 
por “A Tabela Periódica pela música”.  
Este instrumento multidisciplinar, englobou várias atividades, produtos, que 
foram concluídas na integra, com bastante sucesso, refletindo-se num novo 
modelo de cultura científica inovadora. Explora-se uma nova tecnologia: 
Makey-Makey. Esta consola americana foi utilizada pela primeira vez no ensino 
da Química através da Música. 

É utilizada pela primeira vez uma 
plataforma musical: Soundcloud, no 
processo de ensino-aprendizagem. 

> Um espetáculo musical 
com a consola Makey-
Makey adaptada à 
Tabela Periódica. 
> Posters científicos 
sobre químicos músicos 
> Webquest de apoio ao 
estudo dos elementos 
químicos. 
> Uma APC intitulada “Os 
elementos químicos pela 
música”. 
> Um eBook com os 
poemas escritos e 
ilustrados pelos alunos.   
 

 

http://qmproject.jimdo.com/ 

PROCESSOS E PRODUTOS 

Associação Cultural e Musical de Avintes (ACMA), Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da Escola Básica Adriano Correia de Oliveira 
(EBACO), Centro de Recursos/Biblioteca Escolar e Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto. 

> A mudança de atitude dos alunos face à 
disciplina de Físico-Química e à escola em geral, 
contribuindo deste modo para um mundo 
melhor, conforme pode ser verificado pela 
análise de inquéritos aplicados aos alunos  sobre 
a sua atitude face à disciplina de Físico-Química e 
à escola, antes e depois do desenvolvimento do 
projeto. Foi possível constatar que utilizar a 
música no ensino da química pode ser uma 
opção atrativa, já que esta se vai enquadrar num 
contexto de favorecimento de um ensino que, na 
maioria das vezes, é recebido como 
"aborrecido" pelos alunos.  
> Diversificar o uso dos recursos didáticos nesta 
atividade foi  uma tentativa de superar, por 
parte de alguns alunos,  o desinteresse pela 
escola e pela Química  promovendo a 
reorganização em conteúdos mais aliciantes e 
prevenindo o abandono escolar.   
É do conhecimento geral que os alunos revelam 
uma apetência pela audição de canções. O uso de 
músicas na aprendizagem de conteúdos 
científicos, além do seu carácter lúdico, favorece 
a aprendizagem de um  modo mais consistente.  
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