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Introdução 

O produto final obtido após a elaboração da dissertação intitulada 

“Oficinas Temáticas para o ensino de Química em um curso de formação de 

professores”, é um livreto que apresenta três Oficinas Temáticas que podem ser 

utilizadas para a aprendizagem de diversos conhecimentos químicos em escolas 

de Ensino Médio para fazer uma articulação entre os conteúdos de Química 

ministrados e o cotidiano dos estudantes.  

O que é uma Oficina Temática? 

Oficina Temática é um instrumento facilitador para integração de diferentes 

áreas do conhecimento que tem como finalidade formar cidadãos críticos e tornar 

o ensino mais relevante para os alunos devido à articulação entre conteúdos e 

contexto social (MARCONDES,2008). Suas principais características, segundo 

Marcondes (2008, p. 68-69) são: 

 utilizar da vivência dos alunos e dos fatos do dia a dia para organizar o 

conhecimento e promover aprendizagens;  

 abordar os conteúdos de Química, a partir de temas relevantes que 

permitam a contextualização do conhecimento;  

 estabelecer ligações entre a Química e outros campos do conhecimento 

necessários para se lidar com o tema em estudo;  

 estimular a participação ativa dos estudantes na elaboração do seu 

conhecimento. 

Para a estruturação de uma oficina, utiliza-se como base os momentos 

pedagógicos propostos por Delizoicov e Angotti (1991), que são: 

Problematização inicial – seu objetivo é provocar nos alunos a 

necessidade de aquisição de novos conhecimentos para compreender situações 

reais apresentadas aos mesmos.   

Organização do conhecimento -“[...] os conhecimentos selecionados 

como necessários para compreensão de temas e da problematização inicial são 
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sistematicamente estudados nesse momento, sob a orientação do professor.” 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009, p.201). 

Aplicação do conhecimento - deve-se abordar o conhecimento que foi 

adquirido pelo aluno a fim de proporcionar a este uma nova interpretação do 

problema inicial e o estabelecimento de relações entre estes conhecimentos e 

outras situações problemáticas. 

 

Objetivos a serem alcançados com a utilização de Oficinas 

Temáticas 

 Promover um maior interesse e motivação do aluno; 

 Maior interação entre professor e aluno; 

 Estimular os alunos a criticar, pesquisar e descobrir conhecimentos dentro 

e fora da sala de aula; 

 Fazer a transposição de conteúdos mais complexos e abstratos de 

Química para o Ensino de Ciências do primeiro segmento da Escola 

Básica. 

 

Como elaborar uma Oficina Temática? 

Na elaboração uma oficina temática deve ser feito inicialmente um 

levantamento bibliográfico sobre o tema a ser abordado, o qual deve permitir a 

contextualização do conhecimento científico. As atividades experimentais devem 

ter um caráter predominantemente investigativo, de forma que desenvolvam a 

curiosidade e permita ao aluno testar e aprimorar suas idéias e conceitos prévios. 

A utilização de oficinas temáticas no ensino proporciona maior participação 

dos estudantes na elaboração do seu conhecimento, momentos de discussão e 

trocas entre professor e aluno e entre os próprios alunos e aplicação dos 

conceitos em fatos do seu cotidiano, o que geralmente torna o processo de 

ensino-aprendizagem mais prazeroso e significativo para os estudantes. 
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Para a estruturação das oficinas, recomenda-se utilizar como base os 

momentos pedagógicos propostos por Delizoicov e Angotti (1991): 

problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do 

conhecimento. No primeiro momento, os estudantes são desafiados a expor o que 

pensam. Dessa forma, é realizado um levantamento das concepções iniciais dos 

estudantes sobre o tema em questão, sendo que o principal objetivo é 

problematizar. No segundo momento, os conhecimentos selecionados como 

necessários para a compreensão dos temas e da problematização inicial, os quais 

são sistematicamente estudados nesse momento, sob a orientação do professor. 

O terceiro momento sugere a reinterpretação do problema inicial, tendo como 

base os conhecimentos adquiridos na organização do conhecimento. Várias 

atividades podem ser desenvolvidas neste momento para que os estudantes 

estejam aptos a aplicar os conhecimentos adquiridos. É recomendado também a 

utilização de ferramentas motivadoras como vídeos e experimentos para 

comporem cada um destes momentos. 

A utilização de vídeos auxilia na organização de atividades em sala de 

aula, fazendo com que se inicie por aquilo que atrai o aluno, antes mesmo de se 

enunciar teorias e conceitos, tornando o caminho da aprendizagem da ação para 

a reflexão, do concreto para o abstrato (MORAN, 1995).  

As atividades experimentais devem permear as relações ensino-

aprendizagem, uma vez que estimulam o interesse dos alunos em sala de aula e 

o engajamento em atividades subseqüentes (GIORDAN, 1999). A experimentação 

permite que os alunos manipulem objetos e idéias e negociem significados entre 

si e com o professor durante a aula. As dificuldades dos alunos em compreender 

os conteúdos podem ser minimizadas através de experimentos, os quais auxiliam 

na compreensão dos temas abordados e em suas aplicações no cotidiano, já que 

proporcionam uma relação entre a teoria e a prática. 
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O que deve permanecer após a aplicação da Oficina? 

A oficina temática é importante para o desenvolvimento de conteúdos 

científicos. Inicialmente os estudantes apresentam poucos conhecimentos 

relacionados à temática, no entanto, após o desenvolvimento das intervenções é 

possível verificar uma evolução em termos dos conhecimentos científicos. Além 

disso, a abordagem da temática por meio da oficina possibilita relacionar além de 

conteúdos de Química, conteúdos de Física e Biologia devido à organização do 

conhecimento em temas romper, naturalmente, as barreiras disciplinares, e 

depender de conceitos científicos de várias áreas da Ciência para sua 

compreensão. O resultado obtido permite afirmar que o ensino de Química pode 

ser favorecido com a utilização de diferentes estratégias metodológicas. A oficina 

auxilia os alunos na construção do conhecimento possibilitando que estes façam 

relações com o seu cotidiano  

 

Sugestões para a elaboração de Oficinas Temáticas 

Professor, neste livreto são mostradas três oficinas temáticas que 

procuraram fazer a articulação de conceitos químicos com temas específicos para 

o Ensino de Ciências como, “Água, Ar e Solos”. São sugestões testadas e 

avaliadas por um total de 60 alunos de uma Escola Normal. Em cada oficina 

foram trabalhos os três momentos propostos por Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2002): Problematização Inicial, Organização do Conhecimento e 

Aplicação do Conhecimento. Foram utilizados recursos como vídeos e 

experimentação para a problematização e aquisição do conhecimento, além de 

aulas expositivas dialogadas através de rodas de conversa. Nestas rodas os 

conhecimentos prévios eram aflorados e a partir daí os novos conhecimentos 

eram ancorados, pois segundo Ausubel, a aprendizagem significativa “é um 

processo pelo qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva 

(não literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do 

individuo” (MOREIRA, 2006, p.14). Na aplicação do conhecimento foram 
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realizados exercícios com novas situações, nas quais o aluno necessitaria de 

conceitos para sua resolução. 

Como o trabalho elaborado envolvia futuros professores para a Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I foi pedido também como avaliativo um plano de 

aula que envolvesse a articulação de conceitos e a utilização de ferramentas. 

Este plano de aula pode ser desenvolvido individualmente ou em grupo e como 

tarefa de aula ou de casa. Isso fica a critério do professor. Assim, acredita-se que 

esta seja uma boa sugestão de avaliativo. 

No geral as Oficinas Temáticas foram organizadas para serem aplicadas 

em 4 tempos de 50 minutos seguindo os momentos mostrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Momentos das oficinas Temáticas 

MOMENTO ATIVIDADES TEMPO MÉDIO 

 
Problematização Inicial 

Apresentação da Oficina 

25 min Exibição de Vídeo  

Roda de Conversas 

Aquisição do Conhecimento 
Aula Expositiva 

100 min 
Experimentação 

 
Aplicação do Conhecimento 

Aplicação do Exercício 

75 min Elaboração do Plano de Aula 

Discussão Final 
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Oficinas Temáticas 

 

Oficina I: “Água e a vida no planeta” 

Tendo como ponto de partida a importância da água para a vida do planeta 
é possível trazer para a sala de aula os conceitos químicos, tecnologias e atitudes 
de conscientização e responsabilidade em relação à qualidade e uso da água. 

 

Etapas da Oficina 

 

I. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

1- Apresentação da Oficina – falar da importância da água para a vida do homem 
e buscar o envolvimento discente com os momentos da oficina. 

 

2- Exibição do Vídeo da música “Planeta Água” de Guilherme Arantes, disponível 
em (https://www.youtube.com/watch?v=NaABq8CdnVw) 

Objetivo: debater os conhecimentos dos alunos sobre o tema, tais como: A 
importância da água para a vida no Planeta Terra; a forma que a água pode ser 
encontrada na natureza (sólida, líquida e gasosa); as mudanças dos estados 
físicos da água; o ciclo da água; motivos que levam o autor a chamar a Terra de 
Planeta Água; a poluição e contaminação de rios, lagos e mares. 

 

3- Roda de Conversas 

 

Questões a serem discutidas: 

 O que Guilherme Arantes quis dizer com o verso “Terra, Planeta Água”? 

 Quais são as formas que encontramos a água na natureza? 

 Do que está falando a música? 

 O que quer dizer evaporação? 

 Porque a água é tão importante para nossa vida? 

 O que podemos fazer para preservar a água em nosso planeta? 

 

II. AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

1- Aula Expositiva – preparada em slides no power point 
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Os conteúdos de Química a serem abordados: 

 Composição Química da água 

 A água na história do homem 

 Os estados físicos da matéria e suas transformações 

 Forma e volume dos estados físicos 

 

2- Exibição do Vídeo “A turma da Clarinha e o ciclo da Água” 

O vídeo que está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=92MhOrYu0-
Y, apresenta explicações fáceis de como se dá o processo do ciclo da água, qual 
o caminho que a água percorre desde a captação até chegar às torneiras de casa 
e a devolução desta água usada para a natureza. Sensibiliza o público quanto ao 
uso racional convidando-os para cuidar do meio ambiente. 

 

3- Roda de Conversas 

 

Questões a serem discutidas: 

 Descrever o percurso da água 

 Citar por quais eventuais fases e processos a água passa 

 De onde a água vem?  

 Para onde a água vai? 

 

4- Experimentação 

O roteiro experimental foi elaborado utilizando ensaios já consagrados extraídos 
da literatura, os quais utilizam materiais simples, acessíveis, de baixo custo e 
baixa periculosidade. 

 

Roteiro Experimental 

 

Experimento 1- O ovo que afunda e o ovo que flutua 

 

Conteúdo: Densidade 

 

Objetivo : Verificar a densidade da água 

 

Materiais e Reagentes: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=92MhOrYu0-Y
https://www.youtube.com/watch?v=92MhOrYu0-Y
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 3 ovos crus (você também pode usar o mesmo ovo se quiser); 

 3 copos de vidro; 

 Sal; 

 Colher; 

 Água; 

 Caneta; 

 Etiquetas. 

 

Procedimento: 

 

1- Usando a caneta e as etiquetas, identifique os dois copos, colocando os 
seguintes dizeres em cada um: “água sem sal”, “água com sal” e “mistura”; 

2- Coloque água no primeiro copo; 

3- Coloque o ovo e observe se ele afunda ou flutua; 

4- Coloque a mesma quantidade de água no segundo copo; 

5- Adicione sal e misture bem; 

6- Acrescente o ovo e observe se dessa vez ele afunda ou flutua; 

7- Agora, você irá colocar no terceiro copo partes iguais da água sem sal e da 
água com sal; 

8- Adicione o ovo cru e visualize onde ele se posicionará; 

9- Adicione mais água doce e veja o que acontece; 

10- Adicione mais água salgada e observe. 

 

Explicação: 

 

O ovo cru afundou no primeiro caso porque a sua densidade é maior que a da 
água. No momento em que acrescentamos sal na água, aumentamos a sua 
densidade e, dessa forma, o ovo flutua, pois sua densidade passou a ser menor 
que a da mistura de água e sal. Quando mais sal colocarmos, mais a densidade 
da água aumentará. 

 

Experimento 2- Dissolve ou não dissolve?  

 

Conteúdos: Solubilidade e Misturas 

 

Objetivo: Propor o entendimento da solubilidade dos materiais 
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Materiais e Reagentes: 

 

 2 tubos de ensaio; 

 Álcool; 

 Água; 

 Óleo 

 

Procedimento: 

 

1-Colocar cerca de 5 mL de água em 2 tubos de ensaio; 

2-Adicionar5 mL de álcool e um tubo e 5mL de óleo em outro tubo; 

3-Observar o que ocorre. 

 

Explicação: 

 

A água é polar e o óleo é apolar, dessa forma, por apresentarem essa diferença 
de polaridade, eles não se misturam (mistura heterogênea). Já o álcool e a água 
formam uma mistura homogênea porque ambos são polares. 

 

Experimento 3- Águas coloridas que andam 

 

Conteúdos : Capilaridade e Misturas 

 

Objetivo: Propor o entendimento sobre a capilaridade 

 

Materiais e Reagentes: 

 

 7 copos de vidro grande 

 3 corantes(azul, amarelo , vermelho) 

 1 rolo de papel toalha 
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Procedimento: 

 

1-Coloque 30 mL de água em 4 copos; 

2-Enfileirar os sete copos alternando cheio vazio; 

3-Colocar corante vermelho no 1º copo,em seguida corante azul no 2º copo, 
amarelo no 3º copo e vermelho no 4º copo; 

4-Dobrar seis folhas de papel toalha e colocar cada uma em um copo cheio e 
vazio, vazio e cheio. Observar o que ocorre. 

 

Explicação: 

 

O que aconteceu foi o fenômeno da capilaridade. A água tem uma atração muito 
grande pelo papel, as moléculas de água querem ficar muito perto das moléculas 
de papel por isso a água acaba subindo pelo papel até preencher todo o papel de 
água e quando o papel está todo preenchido de água entre um recipiente e outro 
ele acaba funcionando como se fosse um cano a água consegue fluir pelo papel. 

 

Experimento 4- Balão a prova de fogo 

 

Conteúdo: Capacidade calorífica 

 

Objetivo: Propor o entendimento sobre a capacidade térmica e o calor específico 
da água. 

 

Materiais e Reagentes: 

 

 2 bexigas coloridas 

 Água 

 1 vela 

 Fósforo 

 

Procedimento: 

 

1-Pegue uma bexiga e encha-a com um ar; 

2- Acender a vela; 

3- Coloque a bexiga sobre a vela, a uma certa distância da vela. Cuidado paranão 
deixar que o pavio toque a bexiga. O que você acha que acontecerá?; 
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4-Pegue uma bexiga e encha-a com um pouco de água da torneira; 

5- Agora, coloque essa bexiga sobre a vela, a uma certa distância, mais uma vez 
sem deixar que o pavio toque a bexiga.  

 

Explicação: 

 

O balão com ar ao receber calor, se expande. Como o balão se encontra fechado 
a pressão em seu interior aumenta cada vez mais, e no local onde o fogo o 
aquece, o látex se torna mais frágil, pois ele está recebendo uma grande 
quantidade de calor em uma área pequena e está dilatando, tornando a superfície 
mais fina. Dessa forma o balão não consegue manter a pressão do ar e se rompe. 
Já no balão com água, o sistema se torna mais resistente. A água tem um calor 
específico alto e absorve muito calor, de modo que o látex não se esquente tanto. 
Por se encontrar no estado líquido a água sofre pouca dilatação fazendo com que 
a variação de pressão dentro do balão seja mínima. Com uma superfície pouco 
dilatada e uma pressão controlada o balão sobre o fogo se queima, mas resiste 
sem se romper. 

 

Experimento 5- A Fuga dos palitos 

 

Conteúdo: Tensão superficial 

 

Objetivo: Observar a existência da tensão superficial em um líquido  

 

Materiais e Reagentes: 

 

 1 recipiente de plástico ou de vidro com formato retangular 

 2 palitos  

 Detergente  

 Conta-gotas 

 

Procedimento: 

 

1- Coloque ¾ de água em um recipiente de plástico ou de vidro com formato 
retangular; 

2- Coloque um palito próximo a borda do recipiente; 

3. Pingue uma gota de detergente atrás do palito e observe. 
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Explicação: 

 

A ligação entre os palitos foi quebrada quando a ponta do terceiro palito com 
detergente tocou na água. Ao adicionar os palitos à superfície da água, eles 
sofrem uma atração entre eles resultando da tensão superficial da água. O 
detergente tem como função baixar a tensão superficial da água. Quando o palito 
com detergente toca o centro dos palitos, a tensão superficial nesse local baixa 
bruscamente. Os palitos são instantaneamente puxados pela tensão superficial 
ainda existente, sendo a sua intensidade maior nas pontas opostas da junção 
deles. 

 

III. APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Para aplicar o conhecimento situações reais foram aplicadas através do 

exercício mostrado na Figura 1(Apêndice A) 

 

 

              (a)                       (b) 

 

1. Observe as figuras ao lado e responda: 

(a) O Mar Morto está localizado no Oriente Médio, entre 
os territórios de Israel, Palestina e Jordânia, sendo 
alimentado, principalmente, pelo rio Jordão. Sua área 

é de 1020 km², com 82 km de extensão, 18 km de 
largura e uma profundidade máxima de 377 metros. 
Por que no Mar Morto às pessoas não afundam? 

(b) Hoje algumas pessoas utilizam o sistema mostrado 
na figura (b) e criam verdadeiros pomares em áreas 
muito pequenas, como por exemplo, varandas e 

apartamentos. Observe o sistema e explique como 
uma planta consegue conduzir os nutrientes desde 
sua raiz até as folhas? 

 

2. O que acontece quando poluímos o ambiente aquático com detergentes e outros tipos de sabão?  

Figura 1: Exercício aplicado 

Após sua resolução deve-se realizar uma correção, verificando com os 

alunos os principais pontos abordados nas questões e sanar alguma dúvida que 

ainda persista.  
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Oficina II: “Ar e o mundo que não vemos” 

 

Partindo da importância do ar para a vida do planeta é possível trazer para 
a sala de aula os conceitos químicos, tecnologias e atitudes de conscientização e 
responsabilidade em relação à qualidade do ar. 

 

Etapas da Oficina 

 

I. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

1- Apresentação da Oficina – iniciar a oficina falando sobre a importância do ar 
para os seres vivos e chamar a atenção para os momentos da oficina. 

 

2- Exibição do Vídeo:“O ar que respiramos”, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=UMSV2JLNWdA 

Objetivo: debater os conhecimentos dos alunos sobre o tema, tais como: A 
importância do ar para a vida no planeta, a composição do ar, as doenças e os 
problemas ambientais causados pela poluição do ar. 

 

3- Roda de Conversas 

 

Questões a serem discutidas: 

 O que é o ar?Qual a composição do ar?  

 Qual a importância do ar para a vida no Planeta? 

 Quais as doenças causadas pela poluição do ar? 

 Quais os problemas ambientais ocasionados pela poluição do ar? 

 

II. AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

1- Aula Expositiva – preparada em slides no power point 

 

Os conteúdos de Química a serem abordados: 

 Composição química dos gases presentes no ar, 

 Características dos gases que compõem o ar.  

 Principais utilidades dos gases que compõem o ar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UMSV2JLNWdA
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2- Experimentação 

O roteiro experimental foi elaborado utilizando ensaios já consagrados 
extraídos da literatura, os quais utilizam materiais simples, acessíveis, de baixo 
custo e baixa periculosidade.  

 

Roteiro Experimental 

 

Experimento 1-Combustão no copo 

 

Conteúdo: Composição do ar  

 

Objetivo: Verificar a existência de oxigênio 

 

Materiais e Reagentes: 

 2 velas                                                                     

 Fósforos  

 1 copo de vidro transparente médio 

 1 copo de vidro transparente grande 

 1 cronômetro  

 

Procedimento:  

 

1-Escolha uma superfície plana para realizar o experimento, se preferir, utilize 
pires como suporte;  

2-Acenda uma das velas e fixe-a sobre o suporte, em seguida escolha o copo 
médio e coloque sobre a vela acesa. Utilize o cronômetro para marcar o tempo 
em que a vela permanece em combustão. Quando a vela se apagar, prossiga 
para a etapa seguinte; 

3- Acenda a outra vela, fixando-a no suporte, e cubra com o copo grande. Com o 
auxílio do cronômetro, marque o tempo em que a vela permanece em combustão. 

 

Explicação: 

 

Ao colocar o copo sobre a vela, uma porção de O2 é armazenada entre o copo e o 
suporte. A vela permanece acesa até acabar o oxigênio existente dentro dele, a 
partir deste instante a vela se apaga.  
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A vela que fica por mais tempo acesa é no copo maior porque abriga mais 
oxigênio. Quanto maior a área, mais longo será o período de combustão. 

 

Experimento 2-A vela que levanta a água 

 

Conteúdo: Pressão Atmosférica 

 

Objetivo: Demonstrar um fenômeno relacionado à diferença de pressão.  

 

Materiais e Reagentes 

 

 Um prato fundo 

 Uma vela 

 Água 

 Corante  

 Fósforo ou isqueiro 

 Recipiente de vidro (preferencialmente uma garrafa) 

 

Procedimento: 

 

1-Colar a vela no centro do prato; 

2- Depositar a água com corante no fundo do prato; 

3-Acender a vela e colocar a garrafa de vidro com a boca pra baixo, deixando a 
vela dentro do recipiente. 

 

Explicação: 

 

O que acontece a seguir é que a água começa a entrar na garrafa, ao mesmo 
tempo Quando o vidro é colocado em cima da vela o ar é aquecido e se expande. 
Assim que é imerso em água a temperatura diminui e a pressão também, a água 
é então empurrada para dentro do recipiente até que as pressões se igualem. 
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Experimento 3-O ar possui peso? 

 

Conteúdo: Propriedade Física 

 

Objetivos: Mostrar que apesar de ser incolor e inodoro, o ar tem massa e, 
conseqüentemente, tem peso. 

 

Materiais e Reagentes: 

 Bexigas 

 Barbante 

 Fita adesiva 

 Agulha 

 Régua 

 

Procedimento: 

 

1-Encha os balões de ar e feche-os; 

2-Amarre cada balão na extremidade da régua; 

3-Monte uma balança com barbante; 

4-Pendure o sistema e os balões após equilibrar; 

5-Fure um dos balões. 

 

 

Explicação: 

 

O lado da bexiga que está cheio de ar vai se inclinar para baixo. Apesar de não 
enxergarmos o ar, ele existe e é pesado. A prova disso é que a bexiga cheia de ar 
pesou mais do que a que estava vazia. 

 

Experimento 4-O ar se expande quando aquecido e o ar se comprime quando 
resfriado? 

 

Conteúdos:Propriedades Física 

 

Objetivo: Analisar como o ar se comporta com a variação de temperatura 
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Materiais e Reagentes: 

 

 bexiga 

 garrafa de vidro 

 fonte de calor 

 gelo 

 água 

 bacia 

 

Procedimento: 

 

1-Coloque uma bexiga na boca de uma garrafa de vidro. Coloque a garrafa sobre 
uma fonte de calor (bico de Bunsen ou da chama de uma lamparina); 

2-Coloque a garrafa dentro de uma bacia com água gelada. 

 

Explicação: 

Ao aquecer uma garrafa contendo uma bexiga “vazia”,o ar se expande dentro da 
bexiga, logo a bexiga aumenta .E ao colocar  a garrafa na água gelada, a 
temperatura diminui,logo o ar se comprime, então a bexiga diminui. 

 

Experimento 5 – Balão de gás carbônico 

 

Conteúdo: Reação Química 

 

Objetivo: Evidenciar uma reação química através da formação de um gás 

 

Materiais e Reagentes: 

 

 Garrafa de gargalo estreito. 

 Funil. 

 Balão. 

 Vinagre. 

 Bicarbonato de sódio. 
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Procedimento: 

 

1-Colocar 300 mL de vinagre dentro de uma garrafa de gargalo estreito; 

2- Com o auxílio do funil, colocar no balão um pouco de bicarbonato de sódio; 

3-Prenda a boca do balão no gargalo da garrafa. Levantar o balão de modo que o 
bicarbonato de sódio caia dentro da garrafa. 

 

Explicação: 

 

À medida que se forma gás carbônico, a pressão dentro da garrafa aumenta e o 
balão enche. Se desejar que o balão fique ainda mais inflado, basta ir 
aumentando progressivamente a quantidade de reagentes. Mas, cuidado! Não 
coloque demais para seu balão não estourar. 

 

Experimento 6 – Bola de papel que não se molha 

 

Conteúdo: Propriedades Gerais da Matéria 

 

Objetivo: Verificar a impenetrabilidade da matéria 

 

Material: 

 

 Um lenço de papel. 

 Um copo. 

 Fita adesiva. 

 Uma bacia com água. 

 

Procedimento: 

 

1-Faça uma bolinha com o lenço de papel e coloque-a dentro do copo; 

2-Cole com a fita adesiva  a bola de papel no fundo do copo de modo a que fique 
bem presa; 

3-Vire o copo de cabeça para baixo e mergulhe-o na bacia com água, sem incliná-
lo. 
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Explicação: 

 

A água não entra no copo porque ele está cheio de ar. Se inclinar um pouco o 
copo, o ar irá sair e entrará a água e o papel molhar-se-á. 

 

III. APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Para aplicar o conhecimento situações reais foram aplicadas através do 
exercício mostrado na Figura 2(Apêndice B) 

 

 

1.Observe as imagens e responda? 

       (a)                                                             (b)                                          (c) 

(a) Por que o aparelho de ar condicionado fica no alto? 

(b) Por que os balões sobem? 

(c) Por que a lareira fica embaixo? 

 2.Um brinquedo que se tornou popular no Rio de Janeiro é um balão preto confeccionado com um saco de 

polietileno bem fino. A brincadeira consiste em encher parcialmente o balão com ar atmosférico, fechá-lo e 

deixá-lo ao Sol.  Por que? 

Figura 2: Exercício aplicado 

Após sua resolução deve-se realizar uma correção, verificando com os 

alunos os principais pontos abordados nas questões e sanar alguma dúvida que 

ainda persista.  
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Oficina III: “Solo e o chão que pisamos” 

 

Etapas da Oficina 

 

I. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

1-Apresentação da Oficina – mostrar a importância do solo para o ser vivo e os 
momentos a serem trabalhados na oficina. 

 

2-Exibição do Vídeo “Repórter é 'engolido' por areia movediça em paraíso 
escondido“disponível em:https://www.youtube.com/watch?v=Q8xkslf8Mx0. 

Objetivo: debater os conhecimentos dos alunos sobre o tema: Areia movediça, 
onde é encontrada, o que deve ser feito ao pisar na areia movediça, a areia é  um 
tipo de solo, o que é solo. 

 

3-Roda de Conversas 

 

Questões a serem discutidas: 

 O que é areia movediça?  

 Onde é encontrada a areia movediça? 

 O que deve ser feito ao pisar na areia movediça? 

 A areia é um tipo de solo? 

 O que é solo? 

 Qual a composição do solo?  

 Qual a importância do solo para a vida no Planeta? 

 Quais as doenças causadas pela poluição do solo? 

 Quais os problemas ambientais ocasionados pela poluição do solo?  

 

II. AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

1-Aula Expositiva 

 

Os conteúdos de Química a serem abordados: 

 A Composição Química do solo 

 Tipos de solo  

https://www.youtube.com/watch?v=Q8xkslf8Mx0
https://www.youtube.com/watch?v=Q8xkslf8Mx0
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 Os nutrientes do solo 

 Solos ácidos e Básicos 

 Indicadores ácido-base 

 

2-Experimentação 

O roteiro experimental foi elaborado utilizando ensaios já consagrados 
extraídos da literatura, os quais utilizam materiais simples, acessíveis, de baixo 
custo e baixa periculosidade.  

Roteiro Experimental 

 

Experimento 1- Permeabilidade do solo 

 

Conteúdo: Propriedade física  

 

Objetivo: Verificar a permeabilidade do solo 

 

Materiais e Reagentes: 

 4 garrafas de PET 2L 

 1xícara de areia 

 1 xícara de argila 

 1 xícara de brita 

 1 xícara de húmus 

 1L de água 

 Algodão 

 

Procedimento: 

 

1-Corte o gargalo da garrafa pet de forma que obtenha um funil. Encaixe o funil no 
restante da garrafa. Coloque o algodão no funil de forma que o solo não possa 
cair; 

2-Colocar em cada garrafa uma xícara do solo em quantidade de uns quatro 
dedos. Adicione a água e observe. 
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Explicação: 

 

Os solos com menor granulação apresentam menor velocidade de escoamento 
(representado pela menor quantidade de água no recipiente), pois seus grãos 
apresentam maior grau de compactação. Dentre os observados, a argila 
apresentou menor velocidade de escoamento e a pedra britada, a maior. 

 

Experimento 2-“Filtro de água suja” (O solo como filtro) 

 

Conteúdos: Misturas e métodos de separação de misturas 

 

Objetivo: Demonstrar a capacidade do solo em agir como um filtro 

 

Materiais: 

 

 1 garrafa PET 

 Algodão 

 Areia  

 Pedras pequenas  

 Carvão em pó 

 Tesoura 

 

Procedimento: 

 

1-Divida a garrafa em duas partes, medindo com cuidado, para que a parte do 
gargalo tenha, aproximadamente, 20 centímetros; 

2-Corte a parte do gargalo com uma tesoura e coloque um chumaço de algodão 
no bico. 3-Acima do bico da garrafa, forre uma camada de carvão, outra de areia, 
e, por fim, faça uma camada com as pedrinhas; 

4-Encaixe a parte das camadas com a outra metade vazia. Assim, a parte que 
ficou separada dará apoio ao filtro e servirá como um pequeno reservatório da 
água filtrada. 
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Explicação: 

 

Na parte superior, encontram-se as pedras e areia fina, responsáveis pela 
limpeza inicial da água e,em seguida, tem-se o carvão, que vem para 
complementar o trabalho feito na camada anterior.E, por fim, tem-se o algodão, 
que barra as impurezas menores e age de uma forma bastante efetiva. 

A água barrenta adicionada ao filtro fica um pouco turva, e pode ser filtrada 
novamente, até ficar o mais transparente possível. Mesmo assim, essa água não 
ficará totalmente transparente e potável, pois uma purificação completa só pode 
ser obtida em estações de tratamento de águas residuais, que remove também as 
bactérias presentes. No entanto, a experiência comprova o poder filtrador do solo 
e como isso influi na nutrição das plantas. 

 

Experimento 3- Ar no solo? 

 

Objetivo:Comprovar  a existência do ar no solo 

 

Conteúdo:Composição do solo 

 

Materiais: 

 

 Becher 

 Recipiente de plástico 

 Água 

 Terra 

 

Procedimento: 

 

1-Coloque o copo com terra no centro do recipiente de plástico; 

2-Encha o recipiente com água até que ela penetre no copo com terra. 

 

Explicação: 

 

As bolhas indicam que há ar no solo, que ocupava os poros do mesmo. A água se 
infiltra por estes poros, forçando a saída do ar do solo. Deste modo, se demonstra 
a existência de ar no solo, o qual ocupa o espaço poroso. 
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Experimento 4-O líquido que quer ser sólido 

 

Objetivo: Utilizar alguns conceitos de estado físico da matéria e de pressão. 

 

Conteúdo: Estados físicos da matéria e pressão 

 

Materiais: 

 

 Amido de Milho (maisena) 

 Água 

 Bacia ou vasilha 

 

Procedimento: 

 

1-Encha a bacia ou a vasilha com água 
2-Coloque o amido na bacia 
3- Misture bem 

 

Explicação: 

 

Isto acontece porque quando se mistura o amido e a água, as partículas de amido 
vão ocupar os espaços vazios das partículas de água. Quando apertamos e 
esprememos a mistura, as partículas de água e de amido vão ficar muito juntas e 
a mistura ganha o aspeto de um sólido duro e seco. Quando deixamos a mistura 
sobre o prato, as partículas de amido e de água voltam a afastar-se um pouco e a 
mistura parece ser um líquido grosso. 

 

Experimento 5-Indicador ácido-base 

 

Objetivo: Identificar as substâncias ácidas e básicas através da utilização do 
indicador repolho roxo  

 

Conteúdos: Identificador ácido-base e funções inorgânicas 

 

Materiais: 

 

 Vinagre 
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 Amônia 

 Suco de limão 

 Suco de laranja 

 Leite de magnésia 

 Soda cáustica 

 Fenolftaleína 

 Extrato de repolho roxo 

 12tubos de ensaio 

 

Procedimento: 

 

1-Colocar 5mL de cada amostra(vinagre)em cada tubo de ensaio; 

2- Adicionar o suco do repolho roxo em cada um dos copos com as amostras e 
verificar a coloração resultante; 

3- Colocar 5mL de cada amostra(vinagre)em cada tubo de ensaio; 

4- Adicionar fenolftaleína em cada um dos copos com as amostras e verificar a 
coloração resultante. 

 

Explicação: 

 

O indicador ácido-base repolho roxo tem coloração roxa na água (pH neutro = 7), 
esse indicador tem coloração roxa, ele é vermelho em solução ácida (pH < 7) e 
verde em solução básica (pH > 7). Já o indicador ácido-base fenolftaleína tem 
coloração rosa em meio básico e incolor em meio ácido. 

 

Experimento 6-Produzindo Chuva Ácida 

 

Objetivo: Demonstrar os efeitos da chuva ácida 

 

Conteúdos: Função Inorgânica 

 

Materiais e Reagentes 

 

 Pote de vidro com tampa 

 Palitos de fósforo 

 Fenolftaleína 
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 Água 

 Hidróxido de sódio (solução de soda cáustica) ou hidróxido de amônio 
(solução de amônia, amoníaco). 

 

Procedimento: 

 

1.- Coloque água no pote de vidro até aproximadamente  um quinto da sua altura; 

2 - Adicione algumas gotas do indicador fenolftaleína; 

3- Acrescente algumas gotas de solução de amônia até que a solução mude de 
cor; 

4- Acenda um palito de fósforo dentro do frasco e deixe a cabeça do fósforo 
queimar toda; 

5- Retire rapidamente o palito de fósforo de dentro do frasco e tampe-o; 

6- Agite o frasco. 

 

Explicação: 

 

O hidróxido de sódio e o hidróxido de amônio são soluções básicas e a 
fenolftaleína é um indicador ácido-base que fica rosa na presença de uma base. A 
caixa dos palitos de fósforo possui em sua parte externa uma tira em forma de lixa 
que contém o elemento fósforo. Ao contrário do que muitos pensam, o palito não 
contém fósforo, mas em sua cabeça temos o enxofre, um agente oxidante e cola. 
Quando acendemos o fósforo, o agente oxidante inicia a queima do enxofre, que 
se combina com o oxigênio do ar, produzindo dióxido de enxofre.Assim como na 
chuva ácida, o dióxido de enxofre se dissolve na água, fazendo com que o meio 
fique ácido. Em meio ácido, a fenolftaleína fica incolor. 

 

III. APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Para aplicar o conhecimento situações reais foram aplicadas através do 
exercício mostrado na Figura 3(Apêndice C) 
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1-Resolução de Questões 

 

1. O texto que se segue relata uma situação ocorrida em um laboratório  escolar, que foi publicada na Folha de 
São Paulo, em 19/09/2005. 
 
Os estudantes faziam um exercício chamado "teste do sabor", em que degustavam amostras de limão, vinagre e 
leite de magnésia.  Em outra etapa do exercício, os alunos diluíram soda em água e deveriam apenas cheirar uma 
gota colocada no dorso da mão. Alguns pediram para experimentar a substância e, autorizados pela professora, a 

levaram à boca.  Após o contato, alguns alunos começaram a reclamar de queimação na garganta e no estômago. 
A ingestão de soda cáustica (hidróxido de sódio), altamente corrosiva e tóxica, causa lesões graves e pode ser 
fatal. 

 
a) Baseado em seus conhecimentos sobre ácidos e bases, qual o sabor do limão, do vinagre e do leite de 
magnésia? 

b)Quando em laboratório ou em presença de uma substância desconhecida, provar ou cheirar são formas 
adequadas de tentar identificá-las? Justifique. 
 

2. As hortênsias possuem cianina e  antocianina  e suas pétalas. Essas substâncias mudam de coloração em 
razão do pH do solo, ficando azuladas em pH ácido e róseas em pH básico. No entanto, a disponibilidade de 
alumínio no solo também interfere na coloração das flores. Em solos ácidos, com boa disponibilidade de alumínio, 

a floração é de um azul intenso. 
 
a) Os solos calcáreos são básicos. Se também fossem pobres em alumínio, que cor terão hortênsias plantadas em 

um solo desse tipo? 
b) A análise de uma amostra do solo, retirada da casa de Joana, revelou o valor de pH igual a 6,4. Outra amostra, 
retirada da residência de Beatriz, revelou pH igual a 8,4. Admitindo que a disponibilidade de alumínio nos dois 

solos é a mesma, qual das duas residências terá hortênsias de flores azuis? Justifique. 
 
3. O homem moderno tem provocado freqüentes desequilíbrios na natureza. A presença de poluentes na 

atmosfera, na água e no solo tem gerado diferentes tipos de poluição com danos à saúde dos seres vivos e, em 
especial, à do homem. Entre estes agentes poluidores estão os metais pesados, tais como cobre, chumbo e 
mercúrio e, entre os óxidos de carbono, o mais perigoso, que é o monóxido de carbono (CO).  

a) De que forma o monóxido de carbono poderá ser prejudicial à saúde humana quando inspirado pelo homem? b) 
Como os metais pesados poderão prejudicar o meio ambiente? 

Figura 3: Exercício aplicado 

Após sua resolução deve-se realizar uma correção, verificando com os 

alunos os principais pontos abordados nas questões e sanar alguma dúvida que 

ainda persista.  



 30 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da aplicação destas três oficinas, você professor pode fazer uma 

articulação de alguns conhecimentos, proporcionando uma maior interatividade, 

interesse e motivação para a aprendizagem da Química. Seguindo esta mesma 

abordagem você pode trazer outros temas e conteúdos para a sua sala de aula. 

Boa Sorte! 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – EXERCÍCIO APLICADO NA PRIMEIRA OFICINA 

1. Observe as figuras ao lado e responda: 

(a) O Mar Morto está localizado no Oriente Médio, entre os 

territórios de Israel, Palestina e Jordânia, sendo 

alimentado, principalmente, pelo rio Jordão. Sua área é de 

1020 km², com 82 km de extensão, 18 km de largura e 

uma profundidade máxima de 377 metros. Por que no Mar 

Morto às pessoas não afundam? 

 

(b) Hoje algumas pessoas utilizam o sistema mostrado na 

figura ao lado e criam verdadeiros pomares em áreas muito 

pequenas, como por exemplo, varandas e apartamentos. 

Observe o sistema e explique como uma planta consegue 

conduzir os nutrientes desde sua raiz até as folhas? 

 

2. O que acontece quando poluímos o ambiente aquático com detergentes e 

outros tipos de sabão? 
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APÊNDICE B – EXERCÍCIO APLICADO NA SEGUNDA OFICINA 

1.Observe as imagens e responda? 

 

 

 

 

 

(a)                 (b)                (c) 

a) Por que o aparelho de ar condicionado fica no alto? 

b) Por que os balões sobem? 

c) Por que a lareira fica embaixo? 

2.Um brinquedo que se tornou popular no Rio de Janeiro é um balão preto 

confeccionado com um saco de polietileno bem fino. A brincadeira consiste em 

encher parcialmente o balão com ar atmosférico, fechá-lo e deixá-lo ao Sol. Por 

que? 
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APÊNDICE C – EXERCÍCIO APLICADO NA TERCEIRA OFICINA 

1. O texto que se segue relata uma situação ocorrida em um laboratório  escolar, 

que foi publicada na Folha de São Paulo, em 19/09/2005. 

Os estudantes faziam um exercício chamado "teste do sabor", em que degustavam amostras de 

limão, vinagre e leite de magnésia.  Em outra etapa do exercício, os alunos diluíram soda em água 

e deveriam apenas cheirar uma gota colocada no dorso da mão. Alguns pediram para 

experimentar a substância e, autorizados pela professora, a levaram à boca.  Após o contato, 

alguns alunos começaram a reclamar de queimação na garganta e no estômago. A ingestão de 

soda cáustica (hidróxido de sódio), altamente corrosiva e tóxica, causa lesões graves e pode ser 

fatal. 

a) Baseado em seus conhecimentos sobre ácidos e bases, qual o sabor do limão, 

do vinagre e do leite de magnésia? 

b) Quando em laboratório ou em presença de uma substância desconhecida, 

provar ou cheirar são formas adequadas de tentar identificá-las? Justifique. 

2. As hortênsias possuem cianina e antocianina e suas pétalas. Essas 

substâncias mudam de coloração em razão do pH do solo, ficando azuladas em 

pH ácido e róseas em pH básico. No entanto, a disponibilidade de alumínio no 

solo também interfere na coloração das flores. Em solos ácidos, com boa 

disponibilidade de alumínio, a floração é de um azul intenso. 

a) Os solos calcários são básicos. Se também fossem pobres em alumínio, que 

cores terão hortênsias plantadas em um solo desse tipo? 

b) A análise de uma amostra do solo, retirada da casa de Joana, revelou o valor 

de pH igual a 6,4. Outra amostra, retirada da residência de Beatriz, revelou pH 

igual a 8,4. Admitindo que a disponibilidade de alumínio nos dois solos é a 

mesma, qual das duas residências terá hortênsias de flores azuis? Justifique. 

3. O homem moderno tem provocado freqüentes desequilíbrios na natureza. A 

presença de poluentes na atmosfera, na água e no solo tem gerado diferentes 

tipos de poluição com danos à saúde dos seres vivos e, em especial, à do 

homem. Entre estes agentes poluidores estão os metais pesados, tais como 

cobre, chumbo e mercúrio e, entre os óxidos de carbono, o mais perigoso, que é o 

monóxido de carbono (CO). 
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a) De que forma o monóxido de carbono poderá ser prejudicial à saúde humana 

quando inspirado pelo homem?  

b) Como os metais pesados poderão prejudicar o meio ambiente? 


