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Apêndice A 

PRODUTO EDUCACIONAL 

 
PRÁTICAS DE FÍSICA PARA ALUNOS DO REGIME SOCIOEDUCATIVO, ANOS 

FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

Ao Professor 

 
Ao professor do sistema socioeducativo que se dispor a aplicar este trabalho com sua(s)               

turmas(s), antes de aplicar qualquer atividade diferenciada com sua turma nunca a faça pela              

primeira vez diretamente com a turma, sempre faça o experimento previamente, e teste tudo o               

que fizer antes. Isso é importante tanto para verificar a funcionalidade daquilo que você              

estará propondo como isto o ajudará a executar o experimento com confiança. Confiança é              

fundamental na execução do trabalho. O professor para ter total controle de sua turma,              

precisar executar e demonstrar conhecimento de qualquer atividade executada em sua sala,            

isso demonstra aos adolescentes que o professor preparou aquela aula para ele, e não              

simplesmente chegou ali e fez qualquer coisa. Esses adolescentes do sistema socioeducativo            

precisam de carinho e atenção tal qual qualquer outro jovem. Precisamos recuperar estes             

jovens e para isso devemos mostrar que nos importamos com eles. 

Com relação a parte específica dos experimentos, atenção especial ao experimento de             

correntes de convecção, mais precisamente no experimento do abajur de convecção. O molde             

do abajur está disponível junto com a atividade relacionada. O ideal que se tire uma cópia do                 

molde para cada aluno, para que cada um recorte o seu próprio molde e faça o experimento                 

com o seu molde, isso para demonstrar-lhes que cada um é  capaz de fazer. 

Outra importante consideração, talvez a mais importante de todas, é com relação a parte               

de segurança. A segurança da escola, assim como de toda unidade é de responsabilidade dos               

agentes socioeducativos, cabendo então a unidade onde a escola esteja inserida a permissão             
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ou não de qualquer atividade que possa envolver qualquer risco a segurança. Logo antes de se                

realizar o trabalho e qualquer um dos experimentos contidos aqui, deve-se primeiramente            

pedir autorização à unidade socioeducativo e comunicar-lhes sempre qual experimento será           

realizado e quais materiais serão utilizados na execução das aulas, para que o procedimento              

relativo à segurança seja feito. 

Tendo ficado atento à essas recomendações, vale ressaltar que este material pode ser              

aplicado no módulo 3 dos anos finais do ensino fundamental, dentro da disciplina de ciências               

bem como material de introdução já no módulo 2, em Física no Ensino Médio. Feito essa                

ressalva, desejo ao amigo professor que aproveite ao máximo as aulas com a certeza de que                

elas proporcionarão momentos de intensa interação com seus alunos, que resultarão em            

grande satisfação. 
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Roteiros das Práticas 

 

1º AULA 

 
TEMA: Cargas elétricas 

DURAÇÃO: Duas aulas de 50 minutos 

OBJETIVOS: 

1. Sondagem sobre experiência educacional dos alunos e suas expectativas 

2. Conscientizar os alunos sobre a existência de dois tipos de cargas elétricas, de átomps              

e da força elétrica 

 

 

Experimento 1: Fixando canudinhos 

 

Objetivo: Demonstrar a eletrização por atrito e por indução 

Material: 

canudinhos plásticos e um pedaço de tecido( a própria camisa do aluno) 

 

Procedimento: 

Primeiro esfregue o canudinho no tecido. 

Coloque o canudinho em uma parede 

 

Questionário 

1-  O que fez o canudinho grudar na parede ? 

(   ) Havia cola no canudo 

(   ) Havia cola na parede 

(   ) Ter esfregado o canudinho no tecido 
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2- Ao se esfregar o canudinho no tecido, o que aconteceu ? 

(   ) O tecido passou cola no canudo 

(   ) O tecido transferiu prótons ao canudinho 

(   )  O tecido transferiu elétrons ao canudinho 

(   ) O tecido transferiu nêutrons ao canudinho 

 

3- Ainda sobre esfregar o canudinho no tecido, qual processo de eletrização ocorreu ali? 

(   ) Eletrização por atrito 

(   ) Eletrização por contato 

(   ) Eletrização por Indução 

(   ) Eletrização por esfregação 

 

 

Experimento 2: Papel que gruda 

 

Objetivo: Demonstrar a eletrização por atrito e por indução 

Material:  

Uma folha de papel, uma tesoura sem ponta, e um canudinho, um pedaço de tecido 
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Procedimento: 

 

Corte a folha de papel em pedaços bem pequenos. Primeiro aproxime o canudinho dos              

papéis, Observe. Depois atrite o canudinho no tecido e novamente aproxime dos pedacinhos             

de papel. 

 

Questionário 

 

1- O que aconteceu com os pedacinhos de papel ao se aproximar o canudinho pela primeira                

vez? 

(   ) Grudaram no canudinho 

(   )  Se afastaram do canudinho 

(   ) Nada 

2- Na segunda vez o que aconteceu com os pedacinho de papel perto do canudinho? 

(   ) Grudaram no canudinho 

(   )  Se afastaram do canudinho 

(   ) Nada 

3- Por que na segunda vez que o canudinho foi aproximado aconteceu algo diferente com os                

pedacinhos de papel? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Experimento 3: Virando a página 

 

Objetivo: Demonstrar a eletrização por atrito e por indução  

Material: Uma régua, um pedaço de tecido ou papel toalha e um livro de páginas finas 

 

 

Procedimento: 

Esfregue a régua no tecido ou no papel ; 

Aproxime a régua da página do livro e em seguida faça um movimento de virada de página. 

 

 

Questionário 

 

1-  Ao se aproximar a régua das páginas do livro, o que aconteceu com as páginas? 

(    ) Foram atraídas 

(    ) Nada 

2- Com base nos conhecimentos sobre os processos de eletrização, qual processo ocorreu             

neste experimento? 

(   ) Eletrização por atrito 

(   ) Eletrização por contato 

(   ) Eletrização por Indução 

(   ) Eletrização por esfregação 
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Experimento 4: Movendo a bolinha sem tocá-la 

 

Objetivo: Demonstrar a eletrização por atrito e por indução 

Material: uma haste de plástico, uma bolinha de isopor e um pedaço de tecido ou papel toalha 

 

 

 

Procedimento: 

Esfregue a haste no papel ou no tecido e a aproxime da bolinha. Observe 

 

Questionário 

 

1- O que acontece com a bolinha próxima a haste? 

(    ) Nada 

(    ) Ela é atraída pela haste 

(    ) Ela é repelida pela haste 

2- Você conseguiria, com base nos seus conhecimentos sobre eletrização, explicar com isso             

acontece? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Experimento 5: Eletroscópio 

 

Objetivo: Demonstrar a eletrização por atrito, por contato e por indução 

Material: 

um frasco de plástico, um canudinho, um papel toalha, papel alumínio, um pedaço de fio de                

cobre, um pedaço de arame, um pedaço de plástico mais rígido. 

 

 

 

Procedimento: 

Primeiro para montar o eletroscópio: Com o plástico rígido faça um circulo de diâmetro um               

pouco maior do que o frasco. Fure esse circulo como o fio de cobre. No fio de cobre                  

descasque um parte de uma das extremidades de tamanho suficiente e que dê para fazer um                

espira com essa parte. Na outra extremidade com o arame enrole um parte do fio e depois                 

faça um gancho. Com o papel alumínio faça duas folhas. Faça um pequeno furo no papel                

alumínio e fixa no gancho de arame. Esta parte deve ser feita pelo professor, ou caso a                 

unidade de segurança permita, o aluno também poderá fazer. 

Para a parte prática:esfregue o canudinho no papel; aproxime o canudinho da espira; depois              

toque a espira com o canudo; toque a espira com o dedo. 
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Questionário 

 

1- O que acontece com as folhas dentro do eletroscópio quando o canudinho é aproximado? 

(   ) Nada 

(   ) Elas se fecham 

(   ) Elas se abrem 

2-  O que acontece com as folhas quando o canudinho é afastado ? 

(   ) Nada 

(   ) Elas se fecham 

(   ) Elas se abrem 

3- O que acontece com as folhas quando o canudinho toca a espira? 

(   ) Nada 

(   ) Elas ficam  fechadas 

(   ) Elas ficam  abertas 

4- O que acontece com as folhas quando você toca seu dedo na espira? 

(   ) Nada 

(   ) Elas ficam  fechadas 

(   ) Elas ficam  abertas 
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2º AULA 

 
 
TEMA: Pressão atmosférica 

DURAÇÃO: Duas aulas de 50 minutos 

OBJETIVOS: 

1. Demonstrar e discutir efeitos da pressão atmosférica 

2. Discutir os conceitos de pressão, compressão/expansão e peso do ar. 

 

Experimento 1: Enchendo uma bola de soprar 

Objetivo:  Demonstrar a Pressão/ compressibilidade do ar 

Material: Duas bolas de sopra,Duas garrafas pet ( uma com discretos furinhos de alfinete) 

 

 

 

Procedimento:Coloque dentro da garrafa uma bola de soprar e encaixe o bico da bola no               

gargalo da garrafa cobrindo-o totalmente. Faça o mesmo com a garrafa com furinhos. Peça a               

dois alunos que soprem as bolas dentro da garrafa pet. Peçam para os alunos observarem. 
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Questionário 

 

1. Por que um dos colegas conseguiu encher a bola e o outro não, mesmo os dois se                  

esforçando? 

(    ) um era mais forte que o outro  

(   ) um soprou mais que o outro  

(    ) uma garrafa estava furada e a outra não 

2. Que bola encheu com facilidade? 

(    )  a que estava na garrafa com furinhos  

(    ) a que estava na garrafa sem furinhos 

(    ) não sei 

3. Observamos que uma das bolas não encheu (ou encheu muito pouco). Isso aconteceu              

porque: 

(   )  a bola estava com defeito. 

(   ) a pressão do ar da garrafa impediu a bola de encher.  

(   ) a temperatura do ar na garrafa impediu a bola de encher  

(   ) não sei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 



Experimento 2: A bolinha de papel. 

 

Objetivo: O ar ocupa lugar no espaço/compressibilidade 

Materiais: Bolinha de papel,Copo de vidro ou plástico bem transparente,Recipiente com água            

suficiente para mergulhar o copo,Fita adesiva. 

 

Procedimento: 

Cole com a fita adesiva a bolinha de papel no fundo do copo. 

Com a “boca” do copo virada para baixo, mergulhe o copo no recipiente cheio de água. 

Depois vire o copo dentro de recipiente. Observe. 
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Questionário: 

 

1. O que aconteceu com o nível da água dentro do copo emborcado? 

(   ) encheu completamente o copo  

(    ) não entrou no copo  

(    ) encheu parcialmente o copo 

2. Com o copo emborcado na água, o que aconteceu com a bolinha? 

(   ) molhou  

(    ) não molhou  

(    ) não sei 

3. Quando o copo foi virado dentro d'água, o que aconteceu com a bolinha de papel? 

(   ) molhou  

(    ) não molhou  

(    ) não sei 

4. Quando o copo foi virado dentro d'água, o que aconteceu? 

(  ) saiu uma bolha de ar e entrou água no copo  

(   ) a água saiu e entrou uma bolha de ar no copo  

(   ) não sei 

5. Podemos então observar, nesse experimento, que o ar: 

(    ) ocupa lugar  e pode ser comprimido 

(     ) não ocupa lugar e pode ser comprimido 

(    ) ocupa lugar e não pode ser comprimido 

(    ) tem peso e pode ser comprimido 
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Experimento 3: E a água não caiu 

 

Objetivo: Pressão atmosférica 

Material: 

Copo de vidro com água 

Um pedaço de cartolina 

 

 

 

Procedimento: 

Tampe com a cartolina o copo com água, e o vire de cabaça para baixo. 

Observe. 

 

Questionário 

 

1. O que acontece com a água no copo? 

(   ) caiu com a cartolina  

(    ) ficou dentro do copo com a cartolina  

(    ) não sei 
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2. O que impediu a água de cair? 

(    ) a cartolina  

(     ) o ar do ambiente  

(     )  uma cola  

(    ) não sei 

3. Que propriedade do ar, pode estar relacionada com o experimento? 

(    ) o peso  

(    ) a pressão  

(    ) a expansibilidade  

 

Experimento 4: Garrafa chuveirinho 

 

Objetivo: Pressão atmosférica 

Materiais: 

1. Garrafa pet com tampa de rosca 

2. Prego 

3. Água 

4. Tigela 
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Procedimento 1: 

Leve a garrafa furada, com água e tampada. 

Peça a um voluntario para abrir a tampa. 

 

Procedimento 2: 

1. Encha a tigela de água. 

2. Fure a base da garrafa com o prego e a coloque dentro da tigela. 

3. Coloque água dentro da garrafa e feche. 

4. Segure a garrafa pela boca sem apertá-la e a levante. 

 

Questionário: 

 

1. O que aconteceu com a água de dentro da garrafa furada enquanto ela estava tampada? 

(  ) Ela saiu pelos furos  

(   ) Ela não saiu pelos furos 

2. Por que precisamos abrir a garrafa para que a água saia pelos furinhos? 

(   ) para que o ar ganhe peso  

(   ) para que a água ganhe peso  

(   ) para que o ar acima da água empurre ela para fora pelos furos. 

3. Que propriedade do ar é exercida na água para empurrar a água para fora dos furinhos? 

(    ) temperatura 

(    ) pressão  

(    ) elasticidade 
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Experimento 5: Comprimindo o ar 

 

Objetivo: Elasticidade, compressibilidade, expansibilidade. 

Material: 

Seringa (se possível de 10 ml) 

 

 

Procedimento: 

Puxe o ar com a seringa. 

Tampe a ponta da seringa sem agulha com o dedo e empurre o embolo. 

Depois deixe de empurrar. Repita algumas vezes. 

 

Questionário 

 

1. Quando empurramos o embolo da seringa podemos observar que o ar: 

(   ) pode se expandir  

(    ) pode ser comprimido  

(   ) pode esquentar 

2. Quando soltamos o êmbolo, observamos que o ar: 

(    ) se expande  

(    ) aquece  

(    ) se comprime 
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Experimento 6: Balança para ar 

 

Objetivo: O ar tem peso. 

Material 

Régua de 30 cm, com furinhos no no meio e nas extremidades (mesma distância do furo                

central). 

Um balão de aniversário 

Fita Adesiva 

Barbante ou linha 10 

Agulha para furar o balão. 

 

 

 

Procedimento 

Faça uma balança com a régua. 

Com auxilio do barbante e da fita adesiva, prenda em cada extremidade da régua um balão                

cheio de ar e outro vazio. 

Antes de furar o balão perguntar: o equilíbrio vai permanecer após o ar sair do balão? 

Depois fure o balão, em cima da fita, delicadamente, e aguarde o ar sair. 

 

 

19 



Questionário: 

 

1. O que podemos observar no primeiro momento? 

(   ) há equilíbrio  

(   ) não há equilíbrio 

2. Ao furarmos o balão o que acontece com a balança? 

(   ) o equilíbrio não muda  

(   ) o lado do balão sobe  

(   ) o lado do balão desce 

3. O que deixa o balão tão pesado, quanto o copo os pedacinhos de papel? 

(  ) o peso do ar  

(  ) a pressão do ar  

(  ) a temperatura do ar  

(  ) não sei 

Experimento 7: Como fazer uma bola encher sem soprar 

 

 

Objetivo: Expansão do ar/ densidade. 

Materiais: 

Garrafa de vidro/Pet 

Bexiga de aniversário 

Recipiente 

Água bem morna. 
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Procedimento  

Encaixe a  boca da bexiga no gargalo da garrafa. 

Encha o recipiente com a água bem morna. 

Coloque a garrafa no recipiente com água. 

 

Questionário 

 

1. O que ocorre com o balão em cima da garrafa, quando ele é colocado junto com a água                   

morna? 

(    ) ele se esvazia  

(    ) ele se enche  

(    ) nada acontece com ele 

2. O que ocorre com o ar dentro da garrafa quando mergulhamos essa garrafa em uma vasilha                 

com água quente? 

(   ) ele se comprime  

(   ) ele se expande  

(   ) ele não se altera.  

3. Podemos supor que o balão encheu pois 

(    ) o ar aquecido aumentou de volume  

(    ) o ar aquecido diminuiu de volume. 

 

 

 

Experimento 8: A vela e o oxigênio 

 

Objetivo: Composição do ar ( combustão) 

Materiais: 

Uma vela 

Um copo de vidro/garrafa pet de água 

Um pires 

Água 
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Procedimento: 

Acenda a vela e coloque-a no pires. 

Coloque água no pires. 

Em seguida coloque o copo sobre a vela. 

 

Questionário: 

1. O que aconteceu depois que a vela foi tapada? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Que gás você acha que foi consumido? 

(    ) Gás carbônico  

(    ) Gás oxigênio  

(    ) Gás nitrogênio  

(    ) ar 
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3. Que gás provavelmente foi produzido? 

(    ) gás carbônico  

(    ) gás oxigênio  

(    ) gás nitrogênio 

4. Em que momento a água de fora do copo entrou para dentro do copo? 

(    ) enquanto a vela estava acesa foi entrando lentamente. 

(    ) logo depois que vela apagou. 

(    ) muito tempo depois que a vela apagou. 

5. Porque a água entrou para dentro do copo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Experimento 9: O ar em movimento. 

 

Objetivo: A pressão no ar se movimenta 

Material 

2 latas de refrigerante vazias 

Um canudo 
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Procedimento 

1) Experimento preliminar:  

Soprar uma folha de papel por baixo dela. 

Perguntar o que aconteceria se fosse soprado por cima da folha?  

Soprar por cima da folha e discutir o resultado.  

2) Sopre uma latinha com auxilio do canudo, bem no centro dela. 

3) Sopre a latinha com auxílio do canudo pela lateral da latinha. 

4) Coloque duas latinhas bem próximas e alinhadas. 

5) Sopre com auxilio do canudo entre as latinhas. 

 

Questionário 

 

1- O que aconteceu quando a folha foi soprada por cima? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2- Quando o ar é soprado por cima da folha, a pressão do ar é maior de que lado da folha? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3- Descreva o que aconteceu quando o ar foi soprado entre as latinhas? Aconteceu o que você                 

esperava? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4- Onde você acha que a pressão do ar é maior? 

(   ) entre as latinhas  

(   ) do lado oposto à outra latinha 
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3º AULA 

 
 
TEMA: Densidade e  tensão superficial 

DURAÇÃO: Duas aulas de 50 minutos 

OBJETIVOS: 

1. Demonstrar efeitos da tensão superficial, densidade e empuxo. 

2. Discutir conceitos de massa, volume, densidade e força. 

 

 

Experimento 1: A esponja que afunda. 

 

Objetivo: densidade e  tensão superficial 

Material: 

Um copo com água 

um pedaço de esponja de aço 

Detergente 

Procedimento: 

Coloque a esponja de aço no copo com água e observe 

Pingue um pouco de detergente sobre a água 

 

Questionário 

 

1- Quando você colocou a esponja no copo o que aconteceu? 

(   ) Afundou 

(   ) Flutuou 
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2- Ao pingar o detergente na água o que aconteceu com a esponja? 

(   ) Afundou 

(   ) Flutuou 

3- Você saberia explicar por que isso Aconteceu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Experimento 2: Repulsão entre palitos. 

 

Objetivo: densidade e  tensão superficial 

Material: 

Dois palitos 

Um prato com água 

Detergente 

Procedimento: 

Coloque os dois palitos próximos um ao outro 

Pingue um pouco de detergente na água 

 

Questionário 

 

1. O que aconteceu com os palitos ao serem colocado na superfície da água? 

(   ) Afundaram 

(   ) Flutuaram 

2. Ao pingar o detergente na água o que aconteceu com os palitos? 

(   ) nada, permaneceram como estavam 

(   ) se afastaram 
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(   ) se juntaram 

3. Ao contrário da esponja do experimento anterior, mesmo após o detergente o pingar na               

água os palitos não fundaram. Isso aconteceu porque os palitos são: 

(   ) mais densos que a água 

(   ) menos densos que a água 

 

Experimento 3: Massinha: afunda ou  boia ? 

 

Objetivo: densidade e  volume 

Material: 

Uma massinha de modelar 

Vasilhame com água 

 

Procedimento: 

Divida uma massinha de modelar em duas partes iguais 

Com uma parte faça uma bolinha  e coloque na água 

Modele outro pedaço de massinha de forma que aumente, uma concha por exemplo, seu              

volume e também coloque na água. 

 

 

Questionário 

 

1- A massinha em forma de bolinha  afundou ou boiou? 

(    ) afundou 

(    ) boiou 
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2- A outra parte da massinha em forma de concha, o que aconteceu? 

(   ) afundou 

(   ) boiou 

3- Qual a diferença entre as massinhas 

(   ) o peso 

(   ) a massa 

(   ) o volume 

 

 

Experimento 4: Cores no leite. 

 

Objetivo: Tensão superficial 

Material: 

Um prato com leite 

Corantes de diversas cores 

Detergente 

 

Procedimento: 

Pingue várias gotas dos diversos corantes em vários pontos do prato com leite 

Pingue o detergente sobre o leite 

 

Questionário: 

1- Descreva com suas palavras o que aconteceu com as gotas de corante no leite após pingar                 

o detergente: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2- Por que isso só aconteceu depois de pingar o detergente e não antes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Experimento 5 Elevador de naftalina 

 

Objetivo: Densidade 

Material: 

Vinagre 

Garrafa Pet 

Naftalinas 

Bicarbonato de Sódio 

Água 

 

Procedimento: 

Coloque a água na garrafa pet e depois coloque uma bolinha de naftalina. Observe 

Jogue essa mistura fora 

Agora coloque um pouco de vinagre na garrafa Pet, mais ou menos dois dedos. 

Coloque água até 3/4 da garrafa. Despeje um pouco de bicarbonato de sódio. 

Coloque algumas bolinhas de naftalina nessa mistura. 
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Questionário: 

 

1-  O que acontece com a naftalina na água pura? 

(   ) Flutua 

(   ) Afunda 

2- Isso ocorre por que a naftalina é mais densa ou menos densa do que a água 

(   ) mais densa 

(   ) menos densa 

3- Na outra mistura o que acontece com a naftalina? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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4º AULA 

 

TEMA: Corrente de convecção 

DURAÇÃO: Duas aulas de 50 minutos 

OBJETIVOS: 

1. Demonstrar a corrente de convecção 

2. Discutir conceitos de calor e sua transmissão. 

 

Experimento 1: Aquário Tricolor 

 

Objetivo: Densidade e Correntes de Convecção 

Material: 

Um aquário pequeno 

Dois corantes de cores diferentes 

dois recipientes de vidro pequenos com tampa 

um pedaço de arame 
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Procedimento: 

Faça pequenos furos nas tampas dos recipientes. 

Aqueça um pouco de água, coloque corante e coloque em um dos recipientes 

No outro recipiente coloque água bem gelada e coloque o corante de outra cor. 

Encha o aquário com água à temperatura ambiente e depois coloque o frasco com água               

gelada em pé no fundo do aquário e com o arame faça um suporte na borda do aquário e                   

coloque nesse suporte o frasco com a água quente. Observe 

 

Questionário 

1. O que aconteceu com a água quente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. O que aconteceu com a água fria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. O que aconteceu depois de certo tempo com a água quente e com a água fria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Experimento 2: Mão não é termômetro 

 

Objetivo: Medir Temperatura 

 

Material: 

Três  vasilhames médio de plástico 

Água um pouco quente 

Água Fria 

Água em temperatura ambiente 

 

 

Procedimento: 

Peça para que o aluno coloque uma das mãos no vasilhame com água fria e simultaneamente                

a outra mão no vasilhame com a água quente. Depois de alguns minutos, peça para que ele                 

coloque uma mão de cada vez no vasilhame com a água em temperatura ambiente. 

 

Questionário: 

1- Quando você colocou a mão que estava na água fria no terceiro pote, você achou que a                  

água deste pote estava quente ou fria?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2- Quando você colocou a mão que estava na água quente no terceiro pote, você achou que a                  

água deste pote estava quente ou fria?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Porque você teve sensações diferentes no mesmo pote de água? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Experimento 3: Abajur de Convecção 

 

Objetivo: Densidade e Correntes de Convecção 

Material: 

Uma lâmpada incandescente 

um pedaço alumino 

um pedaço de arama 

um bocal elétrico com suporte 

duas folhas de papel 

tesoura sem ponta 

 

 

Procedimento: 

Para fazer o molde do abajur, recorte o molde que se encontra na última folha e siga as                  

instruções de montagem que estão na folha. Faça um cilindro com uma folha de papel e cole                 

o molde na base do cilindro. 

Pegue o pedaço de arame e passe em volta da lâmpada e deixe sobressair na parte superior                 

uma parte do arame que servirá de suporte para o abajur. Coloque o a base metálica do molde                  

na ponta do arame e ligue a lâmpada. 
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Questionário 

 

1. O que acontece com o ar próximo a cúpula 

(    ) fica frio  

(    ) não se altera  

(    ) fica quente 

2. O  que acontece com o abajur?  

(    ) gira  

(    ) fica imóvel  

(    )  não sei 

3. Onde está saindo o ar quente? 

(   ) por baixo da cúpula  

(    ) por cima da cúpula, passando pelo catavento  

(    ) não sei 

4. Podemos dizer então que o ar quente: 

(   ) sobe pois é mais leve (menos denso) que o ar frio  

(  ) desce pois é mais pesado( denso) que o ar frio  

(   ) não sei 

5. O que podemos observar neste experimento? 

(   ) o ar se movimenta.  

(    ) o ar não se movimenta.  

(   ) não sei 
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5º AULA 

 

TEMA: Correntes oceânicas 

DURAÇÃO: Duas aulas de 50 minutos 

OBJETIVOS: 

1. Aplicar os conceitos de corrente de convecção juntamente com densidade para explicar as              

correntes oceânicas. 

2. Discutir como é possível entender o descobrimento do Brasil compreendendo as correntes             

marítimas. 

 

 

Experimento 1: Bússola 

Objetivo: Magnetismo Terrestre 

Material: 

Imã 

Agulha de costura 

Pedaço de Papel 

Um vasilhame de boca larga 

Água 

 

Procedimento: 

Passe o imã na agulha várias vezes, sempre na mesma direção e sentido e aproxime de um                 

clipe metálico para ver se a agulha já está imantada. 

Corte uma pedaço de papel no formato de quadrado pouco menor do que a agulha. Atravesse                

a agulha no papel no vasilhame com água e observe. 

 

Questionário: 

1- Descreva o que ocorre com a agulha dentro do vasilhame? 

2- Se mudarmos o vasilhame de posição na sala, o que ocorre com a agulha? 
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Figura: Correia de circulação oceânica. Crédito da figura : NASA. Uso livre. 1

1) Observe que as correntes superficiais são de águas quentes e as correntes profundas são de                

águas frias. Por que é assim e não o inverso? 

 

 

 

1 http://www.nasa.gov/topics/earth/features/atlantic20100325.html 

37 



 

Figura: Correia de circulação oceânica. Crédito da figura : Windows to the Universe®            2

(http://windows2universe.org) © 2010, National Earth Science Teachers Association. Uso         

livre: http://www.windows2universe.org/copyright.html&edu=high 

 

2) O que acontece com as águas quentes que se aproximam do Polo Norte pelo Oceano                

Atlântico?  

 

 

2 http://www.windows2universe.org/earth/Water/deep_ocean.html&edu=high 
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Crédito da figura : NOAA (not copyrighted - http://sos.noaa.gov/Docs/copyright.html) 3

 

a) Localize onde fica Portugal, o Brasil, a África e a Índia. 

b) Na época do descobrimento a navegação era feita em caravelas. O que era importante              

para facilitar a navegação? 

c) Porque era difícil navegar até a Índia pela costa da África na época do descobrimento               

do Brasil? Porque o Brasil era “o caminho para a Índia”? 

3 http://sos.noaa.gov/Datasets/dataset.php?id=150 
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d) Em 18 de setembro 1984 o navegador e aventureiro brasileiro Amyr Klink chegou             

numa praia da Bahia num barco a remo, vindo de uma viagem solitária da Namíbia,               

no sul da África. A travessia levou 101 dias e está registrada num livro chamado               

“Cem dias entre o céu e o mar”. Explique como isso foi possível? 

 

Figura: Capa do livro “Cem dias entre o céu e o mar”, de Amyr Klink,  
Editora Companhia das Letras. 
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