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Caro assinante: ainda neste primeiro semestre, você irá receber os
quatro primeiros vídeos temáticos de Química Nova na Escola, produ-
zidos a partir dos textos dos Cadernos Temáticos de Química Nova na
Escola. São programas de aproximadamente 20 minutos para você
trabalhar com seus alunos em sala de aula. Esses vídeos tratam dos
seguintes temas: As águas do planeta Terra; A química da atmosfera; A
química dos remédios, dos fármacos e dos medicamentos; Polímeros
sintéticos. Os dois primeiros foram produzidos a partir de textos dos
Cadernos Temáticos sobre Química Ambiental; o terceiro a partir dos
textos dos Cadernos Temáticos sobre Química dos Fármacos; o quarto
a partir de um texto dos Cadernos Temáticos sobre Novos Materiais.

No editorial ao número 13 desta revista, comentávamos que a idéia
de produzir Cadernos Temáticos abordando temas atuais da Química
surgiu a partir da constatação de que os professores de Química, que
atuam nos níveis de Ensino Fundamental e Médio, têm dificuldade em
encontrar bibliografia em língua portuguesa, sobre esses assuntos,
que seja ao mesmo tempo rigorosa, atualizada e acessível. Conside-
rando que a Sociedade Brasileira de Química (SBQ) conta, entre seus
sócios, com profissionais da Química altamente qualificados atuando
na fronteira de áreas importantes e socialmente relevantes, a Divisão
de Ensino de Química da SBQ e os editores e conselho editorial de
Química Nova na Escola entenderam que poderiam contribuir para pre-
encher essa lacuna. Isso vem sendo feito ao promover a articulação
de grupos de trabalho envolvendo pesquisadores de ponta nas áreas
escolhidas e membros da Divisão de Ensino de Química, que por sua
experiência na formação de professores, pudessem contribuir para
que os temas fossem tratados de forma acessível aos professores do
Ensino Fundamental e Médio.

A produção dos vídeos a partir dos Cadernos Temáticos tem por
objetivo disponibilizar aos professores material de apoio para que
possam trabalhar esses temas atuais com seus próprios alunos. Junto
a cada vídeo, será distribuído um folheto com sugestões de como
usar o vídeo e comentários sobre textos e experimentos já publicados
em Química Nova na Escola que podem ser utilizados na preparação
de uma seqüência de aulas sobre o tema. Lembre-se que, nos Cader-
nos Temáticos, os temas são tratados no nível do professor; portanto,
os textos aí publicados não foram produzidos para serem usados direta-
mente com os alunos. A idéia é que o professor prepare a seqüência
de aulas sobre, por exemplo, Polímeros Sintéticos, a partir do texto
sobre o tema disponível nos Caderno sobre Novos Materiais, e utilize
o vídeo, os experimentos e os textos de Química Nova na Escola nas
suas aulas.

No momento, estamos preparando mais 8 vídeos com a mesma
finalidade. Esperamos que essa iniciativa de Química Nova na Escola
contribua para enriquecer suas aulas. Aproveitamos para convidá-lo,
mais uma vez, a visitar o Portal do Professor de Química, nas páginas
da Divisão de Ensino de Química da SBQ na internet: www.sbq.org.br/
ensino. Neste Portal você, professor de Química do Ensino Médio e
Fundamental, encontrará uma série de recursos para ajudá-lo a pre-
parar suas atividades em sala de aula.

Professor, os temas atuais são de grande interesse dos alunos.
Use e abuse dos vídeos Química Nova na Escola.
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