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“SEM A CURIOSIDADE QUE ME MOVE, QUE ME
INQUIETA, QUE ME INSERE NA BUSCA, NÃO

APRENDO NEM ENSINO.” 

S U M Á R I O

Paulo Freire



       Eu me chamo Joana, sou natural de Divinópolis - MG, técnica em Química
pelo Centro Educacional Conceição Ferreira Nunes (CECON), graduada em
Química Licenciatura pela Universidade Federal de Ouro Preto - MG (UFOP) e
integrante do programa de Liderança de Professores da rede Ensina Brasil.
Trabalho como professora na Educação Básica desde 2017, lecionando em
escolas públicas, tendo experiências na modalidade de ensino regular,
integral, Educação de Jovens e Adultos, escola do campo e sistema prisional.
    A vida é um constante ensinar e aprender, então percebi que era
importante ir além da graduação, para que eu continuasse a exercer a
profissão com excelência. Por isso, em 2019 ingressei no Mestrado
Profissional em Ensino de Ciências na UFOP. Conheci pessoas incríveis, como
também participei de discussões, que contribuíram para que eu examinasse a
minha prática docente e refletisse, sobre o cenário da Educação pública
brasileira.
       Neste sentido, apresentamos a seguir um recurso didático, no formato de
um ebook, que foi desenvolvido a partir de uma pesquisa realizada no âmbito
do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da UFOP, sob a orientação da
Profª. Drª. Michele Hidemi Ueno Guimaraes. Pretende-se com esta proposta,
contribuir para as práticas escolares de professores de Ciências da Natureza,
como também proporcionar ao estudante, um ambiente de ensino e
aprendizagem, que incentive seu pensamento crítico e reflexivo sobre o
contexto que o cerca.
      A Educação Básica é o pilar da formação do indivíduo, é necessário fazer
mais e melhor por essa etapa escolar, especialmente no setor público. Que
continuemos acreditando no papel transformador da Educação, para que seja
possível fazer do mundo um lugar melhor.

APRESENTAÇÃO

Para visualizar os códigos QR ao
lado, instale gratuitamente o
aplicativo Barcode Scanner.

Ouro Preto - MG, março de 2021
As autoras.

PREZADO(A) PROFESSOR(A),
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      Em muitos momentos, os estudantes apresentam dificuldades em
aprender conteúdos lecionados em Química. Os motivos são, na maioria
das vezes, por serem assuntos abstratos e abordados de forma
descontextualizada de sua realidade. Mesmo quando o(a) professor(a) é
consciente, sobre a importância de se contemplar as competências
exigidas nos documentos oficiais normativos, do currículo da Educação
Básica em Minas Gerais (como a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) e Conteúdos Básicos Comuns (CBC)), encontram-se adversidades
para sua implementação, principalmente em um contexto de escola
pública. 
      Visando contribuir com materiais a serem utilizados por professores
em seus planejamentos de aulas, gostaríamos de lhe apresentar este
ebook, contendo uma Sequência Didática, que utiliza materiais
alternativos e de fácil acesso para a realização de atividades
experimentais. Para tais atividades, foi considerada a abordagem
investigativa (CARVALHO, 2011) durante as discussões realizadas ao
longo das aulas, bem como a interpretação das evidências observadas no
experimento. Ao longo da execução da SD, é proposto que os estudantes
trabalhem tanto individualmente, quanto coletivamente, onde as
discussões são feitas com a socialização das ideias e hipóteses para a
resolução da situação-problema apresentada na atividade experimental.
     Com a estruturação do ebook, esperasse-se que seja possível
trabalhar com os estudantes, algumas das competências exigidas na
BNCC e no CBC, a partir do conteúdo de processos endotérmico e
exotérmico, rompendo com o conhecimento espontâneo para o
desenvolvimento do conhecimento científico (BACHELARD, 1996). O
conteúdo didático geral das atividades são processos endotérmicos e
exotérmicos, a partir da discussão do experimento do carvão
reutilizável em churrascos.

INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO

         Considerando a orientação do CBC para a disciplina de Química no
Ensino Médio da rede pública do estado de Minas Gerais, o eixo
temático III é denominado como Energia e subdivido no tema: A Energia
envolvida nas transformações dos materiais, que é o conteúdo que
contempla o Ensino da Termoquímica. O documento detalha as
habilidades que devem ser trabalhadas nesse tópico em: “reconhecer,
por meio de experimentos simples, quando há produção ou consumo de
calor em uma transformação química e saber diferenciar processo
endotérmico de exotérmico” (BRASIL, 2007, p.42).
    Segundo Azevedo, Brito e Araújo (2019), o professor deve
proporcionar em suas aulas um ambiente em que o estudante possa
expressar suas concepções, oferecendo assim um ensino mais dinâmico
e aberto ao diálogo. De tal forma, que o estudante seja incentivado a
buscar o conhecimento e assim a aprendizagem está mais suscetível a
acontecer. Assim, a SD proposta considera o uso da experimentação,
contextualização e investigação para o Ensino de Termoquímica, uma
vez que são critérios estabelecidos pelos documentos oficiais BNCC e
CBC.
      Portanto, com a elaboração deste ebook, objetiva-se contribuições
tanto para os professores quanto para os estudantes. Aos professores, 
 pois, segundo Cericato e Cericato (2018), estes profissionais levam para
a sala de aula sua maneira de ser como pessoa, suas crenças,
contradições, o que leem e o que estudam. Assim, a formação docente é
um processo contínuo e espera-se que o ebook, aqui apresentado, possa
contribuir para a prática docente de professores da Educação Básica.
      Espera-se também contribuições do ebook acerca dos estudantes,
pois, ao se trabalhar as competências gerais e específicas da BNCC em
sala de aula, segundo Abreu (2019), não é um processo apenas de
formação acadêmica, mas implica-se uma formação humanística.
Proporcionado assim, o potencial de transformação social, que a
inovação do currículo traz à Educação Básica, incentivando a formação
de cidadãos críticos e reflexivos.

joana.quimica@hotmail.com

Qualquer dúvida ou registros da
aplicação, nos envie!
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         A Sequência Didática (SD) é composta de cinco aulas e o público alvo são
estudantes do 2° ano do Ensino Médio, da rede pública estadual. O enfoque
das discussões deve combinar tanto as competências gerais da BNCC, quanto
específicas das Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
       O ebook é dividido em dois arquivos, este é o Material do Professor, que
serve de apoio para a execução e discussão das atividades, havendo também os
planos de aula. O outro arquivo é o Material do Estudante, que contém as
atividades a serem respondidas e o roteiro da aula experimental. Ressaltamos
que o intuito de produzirmos um material recheado de detalhes, não é
fornecer uma “receita de bolo” ao professor, mas sim de disponibilizar
embasamento teórico para a execução e condução das atividades. De tal
forma, que o docente sinta-se confiante e confortável com a proposta. Em
alguns momentos, também são disponibilizadas sugestões de leituras de
referencial teórico, para os interessados em aprofundar os conhecimentos
sobre as abordagens.
       Os planos de aula estão estruturados no modelo Planejamento em Dobro,
o qual descreve as ações tanto do professor, quanto dos estudantes em cada
etapa da aula. São apresentados também o objetivo da aula e uma técnica de
arremate para avaliar se o objetivo foi contemplado na execução. A
pesquisadora teve conhecimento deste formato de planejamento nos cursos de
formação da rede Ensina Brasil.
     É válido ressaltar que a estrutura do plano de aula é uma sugestão,
podendo ser adaptado ao longo da aplicação. Por exemplo, caso a realidade da
escola não permita a realização das atividades na versão online, no plano de
aula está disponível a versão impressa. Outra possível adaptação é caso o
professor perceba que uma aula não foi suficiente para discutir o
experimento, acrescente mais um momento, e só avance na Sequência
Didática, caso a etapa anterior tenha sido bem consolidada pelos estudantes.
      Para a elaboração da Sequência Didática, foram levados em consideração
dois grandes tópicos: (i) a importância de se trabalhar as competências gerais
e específicas da Base Nacional Comum Curricular para as Ciências da Natureza
e suas Tecnologias; (ii) os desafios que um contexto de escola pública nos traz.
      O objetivo deste material é contribuir para a estruturação do planejamento
anual dos professores de Química. Esperamos que este ebook seja um auxílio
para sua prática docente e talvez desperte o interesse por conhecer novas
abordagens, caso ainda não conheça o Ensino por Investigação.

ESTRUTURAÇÃO DA
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
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Q u e s t i o n á r i o  d e  s o n d a g e m

    Nessa aula, aplicamos aos estudantes um questionário com seis perguntas,
para conhecermos seus conhecimentos prévios sobre o tema Termoquímica.
Assim, o professor tem uma base de qual ponto partir as discussões posteriores,
seja desmistificando conhecimentos espontâneos ou aprofundando conceitos
científicos. 
     Este questionário é respondido individualmente pelos estudantes, mas sua
aplicação ser feita de duas maneiras: utilizando um aplicativo de celular chamado
Socrative ou da forma impressa. Caso decida utilizar a versão online, solicite na
aula anterior, que os estudantes façam o download do aplicativo.
   Os aplicativos sugeridos são gratuitos e o download pode ser feito nas
plataformas dos sistemas android ou iOS. Para facilitar a identificação, deixamos
abaixo os ícones dos respectivos programas.
   Na versão professor do Socrative, você pode criar o questionário e
posteriormente disponibiliza-lo para a resolução na versão dos estudantes. Caso
ainda não conheça o aplicativo, sugerimos assistir ao vídeo aula abaixo com o
passo a passo de como utilizá-lo.

AULA 1

Reforce com os estudantes a
importância da seriedade ao

responder o questionário, evitando
cópias entre colegas ou consulta em

material externo.
Ícone do aplicativo
Barcode Scanner 

(leitor de código QR)

Vídeo aulas sobre o
aplicativo Socrative:

Ícone do aplicativo
Socrative:

Versão Professor

Ícone do aplicativo
Socrative:

Versão Estudante

Código QR, é a sigla para
"Quick Response"

que significa resposta rápida.
Após instalar o aplicativo
Barcode Scanner, abra-o e

aponte a câmera para estes
códigos quadriculados (como o

localizado a esquerda deste
aviso) e você será direcionado

ao site que contêm a
informação. 7



Após a aplicação, você
deve ler as respostas e
retomar sua correção
nas aulas posteriores,

onde haverá o momento
para sistematização do

conteúdo didático.

  Ao lado, você tem acesso ao
código QR, que direciona para
o Planejamento da primeira
aula da Sequência Didática.

Esta é concentrada na
aplicação de um questionário
de sondagem, onde o professor

tem acesso aos conceitos
espontâneos de cada estudante

sobre a temática
Termoquímica. 

      

Planejamento da aula 1

Resposta da Charada 1 do material do estudante:
UMA VELA
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 Caso encontre
dificuldade em ler

o código QR, acesse
o planejamento da

aula clicando
AQUI!

https://drive.google.com/file/d/1sMWCdurUmfcs1Js3i0ubTLikm3TbLz7X/view?usp=sharing


     Esta atividade está alinhada com as competências gerais e específicas da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a disciplina de Química, no
planejamento estes aspectos estão evidenciados.
     Mas de maneira geral, para a execução deste experimento, utilizou-se um
caráter investigativo, segundo a abordagem de Carvalho (2011;2010;2013), onde
os estudantes, após observarem as evidências fornecidas pelo experimento, são
incentivados a elaborarem uma hipótese que solucione a situação-problema. 
      A escolha do experimento teve como critério utilizar fenômenos do cotidiano
do estudante, para serem discutidos do ponto de vista científico. O uso da
experimentação tem sido uma metodologia capaz de envolvê-los e despertado o
senso crítico de observação, coleta de dados e formulações de hipóteses do que é
estudado.
    Entretanto, gostaríamos de ressaltar sobre a atenção do professor ao se
conduzir uma atividade experimental. Segundo Bachelard (1996), existem
obstáculos epistemológicos que o indivíduo enfrenta durante a formação do
espírito científico. Entende-se, desta forma, que a Experiência Primeira é o
obstáculo inicial para a cultura científica, pois ela é caracterizada com o primeiro
contato que o estudante possui com a atividade proposta, sendo assim,
geralmente é algo elaborado para chamar sua atenção.
    Portanto, os professores de Ciências da Natureza devem ter sua atenção
redobrada ao levar para a sala de aula atividades experimentais, para que sua
condução direcione os estudantes para a explicação científica do fenômeno e não
somente à beleza do experimento. É necessário que o professor consiga guiar a
“curiosidade ingênua” do estudante para a “curiosidade crítica” do que é
observado.
           

Atividade Experimental
Como reuti l izar o carvão do churrasco

Caso tenha interesse em ler a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) na íntegra, é possível visualizá-la pelo código QR:

AULA 2
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As referências
utilizadas

estão
disponíveis no
Planejamento

de Aula



     É natural que os estudantes fiquem ansiosos para saberem logo a resposta
correta sobre o que estão observando, mas procure incentivar para que eles se
esforcem para pensarem em formas científicas para explicar o experimento.
     O experimento utiliza materiais de fácil acesso como carvão, fósforo, saco
plástico, garrafa plástica e água de torneira. A questão disparadora é: como
reaproveitar o carvão do churrasco? 
      A situação seria a de uma pessoa que estivesse fazendo um churrasco, mas
que as carnes já tenham acabado e ainda possui brasa acesa, qual seria a opção
correta para apagar a churrasqueira e reaproveitar o carvão? Considerando que
deixar as brasas se apagarem por conta própria não é indicado, pois além de
virarem cinzas, não é recomendado por motivos de segurança e prevenção de
acidentes. Jogar água na churrasqueira também não é uma opção, pois além de
molhar o carvão, o que impossibilita de ser reutilizado em outro churrasco,
aumenta a sujeita, com a formação de uma poeira escura desagradável.
    No planejamento de aula, você encontra informações mais específicas da
execução do experimento, a seguir alguns registros da sua realização:
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AULA 2
Atividade Experimental

Como reuti l izar o carvão do churrasco

Teste do experimento, 
realizado pela autora

Teste do experimento, 
realizado pela autora

Cena do vídeo de inspiração do
experimento, realizado por João Campos



 Caso encontre
dificuldade em ler

o código QR, acesse
o planejamento da

aula clicando
AQUI!

      Ao lado você tem acesso ao código QR, que
direciona para o planejamento da segunda
aula da Sequência Didática. 
  Esta é centrada na execução e discussão
sobre o experimento: "Como reutilizar o
carvão do churrasco?"
      

Ao término da aula, oriente
que os estudantes entreguem

a folha de atividade, pois
suas hipóteses são

socializadas com a turma na
aula seguinte.

Planejamento da aula 2

Resposta da Charada 2 do material do estudante:
FOGO
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https://drive.google.com/file/d/1uE5jXicURH-QO_fqity8gtR3Nkky8nGe/view?usp=sharing


     O objetivo central desta aula é a socialização das respostas dos grupos para
Atividade 2 (realizada na aula anterior), para assim, iniciar uma discussão de
ideias sobre as hipóteses elaboradas pelos estudantes para a situação-problema:
Como apagar a brasa da churrasqueira e ainda aproveitar o carvão para outro
churrasco?
      É importante criar um espaço, onde os estudantes sintam-se confortáveis em
compartilhar com a turma, suas hipóteses sobre o experimento realizado na aula
anterior, fortalecendo assim, a cultura do diálogo. Durante este momento de troca,
tanto estudantes quanto professor(a) devem estar dispostos a ouvir e refletir sobre
o que o outro fala.
     Os estudantes devem apresentar suas considerações e evidências coletadas
durante o experimento, testar suas hipóteses para a resolução da situação-
problema e caso necessário, reformular suas ideias. Segundo Bachelard (1934,
p.111), “o pensamento completa a experiência”, então este momento é destinado a
refletir cientificamente o que foi observado na atividade experimental.
     Outro fator, que devemos considerar que influencia o processo da formação do
espírito científico, é o que chamamos de conhecimentos espontâneos ou as
razões pessoais que os estudantes possuem. Os estudantes trazem para a sala
de aula concepções formadas por meio da sua vida cotidiana e experiências
passadas. Este conhecimento espontâneo acaba se tornando um obstáculo ao
conhecimento científico, por muitas vezes se divergirem. Logo, torna-se
necessário que o professor guie as discussões e o raciocínio da aula, com o intuito
de romper com essas concepções primordiais enraizadas no pensamento do
estudante (TRINDADE; NAGASHIMA; ANDRADE, 2019).

D i s c u s s õ e s  d a s  i d e i a s
AULA 3
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    Ao lado, você tem acesso ao código QR, que
direciona para o planejamento da terceira aula
da Sequência Didática. 
    A qual é centrada na socialização das
respostas dos estudantes para a Atividade 2,
seguida da discussão do Experimento - Como
reutilizar o carvão do churrasco.

Após a apresentação das
hipóteses, seguida da discussão

entre os pares, os estudantes têm
a possibilidade de reformular sua

resposta para a situação-
problema da Atividade 2.

 Caso encontre
dificuldade em ler

o código QR, acesse
o planejamento da

aula clicando
AQUI!

Planejamento da aula 3
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https://drive.google.com/file/d/1rfJfu50AQfKUAR_brWwgl9zhJEgPo5cr/view?usp=sharing


     Esta aula tem como objetivo incorporar nas discussões, as definições de
conceitos químicos, ocorrendo assim a sistematização do conteúdo didático.
Espera-se que, ao final desta aula, os estudantes consigam diferenciar e
classificar os processos endotérmico e exotérmico. Além de observar evidências,
que auxiliem a identificar e analisar estes fenômenos no dia a dia. 
       Como as folhas das Atividades 1 e 2 foram recolhidas, seria interessante que
os estudantes tivessem em mãos, caso queiram rever alguma anotação. Uma
sugestão para deixar a aula mais interativa, sugerimos utilizar a plataforma de
perguntas Sli.do, de maneira a centralizar as dúvidas. Para utilizar a plataforma,
os estudantes devem acessar o site www.sli.do ou fazer o download do aplicativo.    
A plataforma permite que os estudantes interajam durante a aula, por meio de      
perguntas, que vão sendo ranqueadas de acordo com o número de curtidas cada
uma recebe, sendo possível visualizá-las em tempo real. A utilização desta
ferramenta também possibilita a interação do estudante com os recursos digitais. 
     Utilize o aplicativo Barcode Scanner para realizar a leitura dos códigos QR
abaixo:

Para orientar os estudantes a
utilizarem a plataforma, sugerimos

assistir ao vídeo neste QR:

Organizamos neste QR um tutorial
para auxiliar o(a) professor(a) a
criar uma sala na plataforma:

S i s t e m a t i z a ç ã o  d o
c o n t e ú d o  d i d á t i c o

AULA 4
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 Caso encontre
dificuldade em ler

o código QR, acesse
o tutorial clicando

AQUI!

 Caso encontre
dificuldade em ler

o código QR, acesse
o tutorial clicando

AQUI!

https://drive.google.com/file/d/1-zW4FdWnojvhLkFdrbenUopJI75b6ZLk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=C7pLkUIehBw


      Ao lado, você tem acesso ao código QR, que
direciona para o planejamento da quarta aula
da Sequência Didática.
  Esta é centrada na sistematização do
conteúdo didático sobre processos
endotérmicos e exotérmicos.

Após a sistematização do conteúdo didático, os
estudantes têm a oportunidade de reformular
suas respostas da Atividade 1, a qual foi usada
como sondagem. Espera-se que agora os
estudantes já tenham se apropriado do conteúdo
para responderem com maior autonomia e
consciência.

 Caso encontredificuldade em lero código QR, acesseo planejamento deaula clicando
AQUI!

Resposta da Charada 3 do material do estudante: 
O SOL

Planejamento da aula 4
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https://drive.google.com/file/d/1XKQOcwLmgTKGp6OJCPTPqEwWLejfc7a7/view?usp=sharing


    Chegamos à última aula da Sequência Didática, a qual é destinada para a
resolução de questões de avaliações externas, que abordem a temática:
processos endotérmicos e exotérmicos. O formato, que pensamos para esta
atividade, é ser aplicado como um simulado, onde o estudante responderia
individualmente dez questões retiradas de vestibulares e ENEM (Exame Nacional
do Ensino Médio).
     O simulado pode ser aplicado na versão impressa ou digital. Para a versão
digital, sugerimos a utilização do aplicativo Socrative, o qual já fornecemos
orientações de como utiliza-lo na Aula 1 deste material. É recomendado que os
estudantes façam o download do aplicativo em casa e já venham preparados para
utilizá-lo na aula. No Material do Estudante também contém o vídeo do passo a
passo, de como responder um simulado no aplicativo.

S i m u l a d o  c o m  q u e s t õ e s  
d e  a v a l i a ç õ e s  e x t e r n a s

AULA 5
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   Ao lado, você tem acesso ao código QR, que
direciona para o planejamento da quinta e
última aula da Sequência Didática.
    Esta é centrada na aplicação de um simulado,
com questões de avaliações externa, sobre
processos endotérmicos e exotérmicos.

    O objetivo geral da Atividade é que o estudante
possa aplicar os conhecimentos adquiridos, após as
discussões vivenciadas em sala de aula.
    Todas as questões foram utilizadas em processos
seletivos de vestibulares ou em edições anteriores do
ENEM. Caso ache necessário, pode ter uma aula para
revisar as questões em que os estudantes mais
erraram.

Planejamento da aula 5
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 Caso encontredificuldade em lero código QR, acesseo planejamento deaula clicando
AQUI!

https://drive.google.com/file/d/1URAJwmF6ZurKpFO7Ws6tLrdz1tIFoWsa/view?usp=sharing


   Além das referências já fornecidas nos arquivos dos Planejamentos de
Aula, deixamos também as publicações utilizadas na Apresentação do

ebook.
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  Caro(a) colega de profissão, chegamos ao final desta Sequência
Didática e esperamos ter contribuído com atividades para seu
planejamento anual. Fico muito feliz por você ter acreditado na nossa
proposta e espero que tenha obtido bons resultados. 
    Toda proposta diferente, da qual estamos habituados(as) a trabalhar,
gera desafios, mas também fornece uma nova abordagem para o
Ensino. Entendo as limitações que o contexto escolar da rede pública
estadual enfrenta, mas também acredito que seja possível fazer mais,
quando o nosso foco passa a ser o estudante. 
    Pensando que o foco da nossa profissão seja o estudante, temos uma
sugestão de documentário para você assistir e refletir sobre a
importância do(a) professor(a) na formação das nossas crianças e
adolescentes. Acesse o site por meio do QR abaixo:

Documentário “Nunca me Sonharam”  - Direção: Cacau Rhoden
Lançamento: 8 de junho de 2017 
Duração: 1h 24min 

O documentário traça um panorama sobre o Ensino
Médio nas escolas públicas do Brasil, sob diferentes

pontos de vista, principalmente a partir dos
estudantes. Isso é mostrado por meio de relatos de

jovens, professores, diretores de escolas e
especialistas. O foco é o valor da Educação, os

desafios do presente, as expectativas para o futuro
e os sonhos de quem vive essa realidade.

MENSAGEM
FINAL
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“Se não você, então quem?
Se não agora? então quando?” 
                         Gary Herbert

 

https://archive.org/details/NuncaMeSonharam


 
 

PROFESSOR (A) ESTUDANTE 
ORGANIZAÇÃO 

DA SALA 
TEMPO 

NECESSÁRIO 
RECURSOS 

- Organização da sala de aula. - Ajudar a organizar a sala de aula. 

Semicírculo 

5 minutos 
______ 

 

- Apresentação do objetivo da aula - Anotar no caderno o objetivo da aula. 5 minutos 
Quadro 
Pincel 

- Explicar como será a execução da Atividade 1 
(Pode ser impressa ou online). 

- Ouvir as orientações do professor (a). 5 minutos 
______ 

 

- Dar o comando para iniciarem a Atividade 1. - Responder individualmente a Atividade 1 20 minutos Opção 1: questionário 
impresso. 

Opção 2: questionário 
online. 

 

- Finalizar as respostas para a Atividade 1. 
- Opção 1: devolver a Atividade 1. 
- Opção 2: finalizar o aplicativo e guardar o celular.  

5 minutos 

- Retomar o objetivo inicial da aula e avaliar se foi 
alcançado. 

- Responder fazendo um sinal de positivo ou negativo 
com o dedo se o objetivo da aula foi alcançado. 

5 minutos ______ 

 
- Fechamento da aula; 
- Organização da sala de aula. 
 

- Ajudar a organizar a sala de aula. 
Como de 
costume 

5 minutos ______ 

 

  

AULA 1 
Questionário de sondagem 

Componente curricular:  Química 
Público alvo:  2° ano –  Ensino Médio 
Objet ivo:  registrar  os conhecimentos consolidados sobre 
Termoquímica.  
Arremate:  responder individualmente ao  quest ionário.  



 

ATIVIDADE 1 

ESCOLA: _______________________________________________________________________________________________. 
ESTUDANTE: _____________________________________________________________________.   TURMA:______________. 
 
Questão 01) Para você, o que é Temperatura? 

Questão 02) Para você, o que é Calor? 

Questão 03) Com o que está relacionado o estudo da Termoquímica? 

Questão 04) Cite um exemplo de Processo Endotérmico que ocorre em seu dia a dia. 

Questão 05) Cite um exemplo de Processo Exotérmico que ocorre em seu dia a dia. 

Questão 06) Analise em termos científicos a frase abaixo como correta ou errada, justifique sua resposta. 

                                                      “Feche a janela para o frio não entrar!” 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

As questões, que compõem o questionário, foram elaboradas para que possibilite ao professor ter acesso aos conhecimentos espontâneos dos estudantes 

sobre o conteúdo didático. As questões um e dois foram inclusas, pois segundo a Literatura, alguns estudantes apresentam dificuldades em diferenciar calor de 

temperatura, considerando equivocadamente, que tenham o mesmo significado. A terceira questão tem o intuito de incentivar o estudante a registrar o que sabe 

sobre o eixo temático, é esperado que muitos escrevam que já ouviram a palavra, mas talvez não consigam definir o termo.  A quarta e quinta questão objetivam 

sondar se o estudante sabe reconhecer a ocorrência de fenômenos endotérmico e exotérmico em seu dia a dia, pois uma das causas do desinteresse do estudante 

pelas Ciências é terem uma visão descontextualizada dos conteúdos. Para responder a sexta questão é necessário um domínio maior do conteúdo, entretanto pode 

ser que algum estudante já tenha discutido a frase analisada em outros momentos. Ainda assim, a frase é interessante, porque provavelmente algum estudante já 

tenha ouvido falar, mas até então não tinha sido analisada em termos científicos. A técnica de arremate se baseia em qual atividade irá verificar se o objetivo da 

aula foi alcançado.  

DISCUSSÃO 



 

RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES: 

 

Questão 01)  

A temperatura representa a agitação das moléculas ou átomos de uma substância. Quanto mais quente, maior é a movimentação dos átomos e moléculas, 

quanto mais frio, menor esse movimento. Essa nível de agitação de moléculas é medido por meio de termômetros em graus Celsius (°C), Fahrenheit (°F) ou 

Kelvin (K). Temperatura é uma medida da energia cinética média das moléculas ou átomos individuais. A temperatura de um copo de água fervente é a mesma 

que a da água fervente de um balde, logo não depende da massa do material. 

 

Questão 02)  

Embora os conceitos de calor e temperatura sejam distintos, eles são relacionados. Calor é definido como energia cinética total dos átomos e moléculas 

que compõem uma substância, ou seja, representa a energia calorífica, a capacidade de um corpo, de maior temperatura, transmitir parte dessa energia para 

outros, de menor temperatura. Portanto, a quantidade de calor depende da massa do material e pode ser medido em calorias (cal) ou joules (j) por meio de 

cálculo sobre o trânsito de energia térmica entre corpos ou sistemas. 

 

Questão 03)  

A termoquímica, também chamada de termodinâmica química, é o ramo que estuda as trocas de energia, na forma de calor, envolvidas nas reações 

químicas e nas mudanças de estado físico. Quando uma reação ou mudança de estado libera calor, dizemos que é um processo exotérmico. Por outro lado, se 

há absorção de calor, trata-se de um processo endotérmico. 

 

Questão 04)  

Nos processos endotérmicos, o sistema ganha calor e o ambiente resfria-se. A seguir alguns exemplos: ebulição da água, fusão do gelo, fotossíntese e bolsa 

de gelo instantâneo. 

 



 

 

Questão 05)  

Nos processos exotérmicos, o sistema perde calor e o ambiente é aquecido. A seguir alguns exemplos: queima de velas, queima do gás de cozinha, 

condensação ou solidificação da água, bolsa térmica de aquecimento (usada em contusões ou cólicas), respiração, queima de alimentos fornecendo energia 

ao nosso organismo ou combustão de álcool ou derivados de petróleo como gasolina e diesel. 

 

Questão 06)  

Está é uma expressão do senso comum muito utilizada, mas está em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica, pois, o calor não está contido 

num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Calor é todo fluxo espontâneo de energia 

devido exclusivamente à diferença de temperaturas entre os corpos. É errado, portanto, do ponto de vista da termodinâmica, dizer que uma roupa contém 

calor ou falar em trânsito de frio. 

SUGESTÕES DE LEITURA: 

MORTIMER, Eduardo Fleury; AMARAL, Luiz Otávio F. Quanto mais quente melhor: calor e temperatura no ensino de termoquímica. Química Nova na Escola. 

n.7, p. 30-34, 1998. 

 

HÜLSENDEGER, Margarete J. V. C.; COSTA, Denise Kriedte da; CURY, Helena Noronha. Identificação de concepções de alunos de ensino médio sobre calor e 

temperatura. Revista de ensino de ciências e matemática. v. 8, n. 1. 2006. 

 

http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/issue/view/13


 

PROFESSOR (A) ESTUDANTE 
ORGANIZAÇÃO 

DA SALA 
TEMPO 

NECESSÁRIO 
RECURSOS 

 
- Apresentação dos objetivos da aula; 
- Explicar como será a dinâmica de trabalho. 
 

- Anotar no caderno os objetivos da aula. 
Como de 
costume 

5 minutos 
Quadro 
Pincel 

- Dividir a turma em grupos com 5 integrantes cada; 
- Deslocar para o ambiente da realização do experimento; 
- Dividir e apresentar as funções de cada estudante dentro 
do grupo (sugestão em anexo). 

- Ouvir as orientações do(a) professor(a); 
- Ajudar o grupo. 

Em grupos de 
cinco integrantes 

5 minutos 

Tabela com as funções 
e tarefas destinadas a 

cada integrante do 
grupo 

- Dar o comando para iniciarem a execução do experimento. 

- Ouvir as orientações do professor (a); 
- Se organizarem dentre as funções pré-
determinadas para cada estudante; 
 

27 minutos - Folha de Atividade; 
- Materiais do 
experimento. 

 
 

- Finalizar a atividade experimental; 
- Recolher a folha de atividade em cada grupo; 

- Organizar os materiais utilizados no 
experimento para a devolução; 
- Entregar a folha de atividade respondida. 
 

3 minutos 

- Retornar e organizar à sala de aula. - Ajudar a organizar a sala de aula. 

Como de 
costume 

5 minutos 

______ 
 

- Retomar os objetivos iniciais da aula e avaliar se foram 
alcançados. 

- Responder fazendo um sinal de positivo ou 
negativo com o dedo, se os objetivos da aula 
foram alcançados. 
 

3 minutos 

- Fechamento da aula. - Ouvir as orientações do professor(a) 2 minutos 

 

 

 

AULA 2 
Atividade Experimental  
Como reutilizar o carvão do  
churrasco? 

Componente curricular:  Química 
Público alvo:  2° ano –  Ensino Médio 
Objet ivos:  ( i)  vivenciar  uma atividade experimental ;  (i i)  investigar e 
propor explicações para a si tuação -problema. 
Arremates:  (i )  o engajamento do estudante durante a execução do 
experimento;  ( i i)  o  preenchimento da folha de at ividade . 
Habil idade:  EM13CNT301 
 
 



 

 

 

A realização desta Atividade Experimental é possível por três caminhos: (i) a turma é dividida em grupos e os próprios estudantes realizam o experimento; 

(ii) o professor realiza o experimento de forma demonstrativa ou (iii) o professor leva o vídeo da realização do experimento. A escolha de qual formato melhor lhe 

atende, vai depender da realidade da sua escola e turma, mas recomendamos que pelo menos o experimento seja feito ao vivo com os estudantes mesmo que 

seja de forma demonstrativa conduzido pelo professor, considerando o máximo possível de participação dos estudantes. Para padronizar a linha de raciocínio, 

este Planejamento de Aula foi construído considerando que a Atividade Experimental seja realizada pelos estudantes.  

 

 

 

 

A tabela de Sugestão para Divisão de Tarefas, estará disponível no material do estudante por meio de um código QR. Caso sua realidade escolar permita, 

você pode solicitar que os estudantes utilizem o celular para visualizar as atribuições de cada função. Mas caso não seja possível esta abordagem, você pode 

imprimir a tabela e entregá-la em cada grupo ou levar as informações em um cartaz. Para definir as funções para cada integrante do grupo fica a seu critério 

também, pode ser sorteio, escolha ou por sua indicação. 

Nesta atividade, deve ser valorizado o trabalho em equipe, logo a organização e cooperação entre os colegas são valores que devem ser incentivados. A 

função do professor neste momento é fiscalizar e orientar os estudantes durante a execução da atividade experimental. É natural que eles fiquem ansiosos para 

saber qual a resposta correta para a situação-problema, mas seu papel será de mediar e incentivar o raciocínio.  O momento para a socialização das respostas dos 

grupos com a turma será na aula seguinte. Neste momento, as discussões serão concentradas entre os colegas do grupo.  

Importante lembrar que todos os estudantes estarão envolvidos na realização do experimento, esta divisão é uma sugestão caso o professor sinta 

necessidade de distribuir funções aos integrantes do grupo, de tal forma que não sobrecarregue a atividade para um ou dois estudantes. Seguindo a sugestão de 

divisão de tarefas, espera-se que todos os estudantes estejam engajados e que facilite ao professor a gestão da sala de aula. 

 

 

REFLEXÕES 

POSSIBILIDADES 



 

 

 

 

SUGESTÃO PARA DIVISÃO DE TAREFAS EM GRUPO DE TRABALHO 

FUNÇÃO TAREFA REFLEXÕES 

CONTROLADOR DO 
TEMPO 

Controla o tempo das atividades de acordo com o prazo 
estipulado pelo professor. 

Quanto tempo falta?  
Estamos cumprindo o plano?  
Será necessário repensar o plano? 

HARMONIZADOR 
Observar se todos estão falando durante a discussão e 
participando na execução. 

Reconhecer publicamente as ideias e contribuições dos colegas. 
Todos os colegas entenderam a atividade? 

FACILITADOR 
Conferir se todos entenderam a tarefa antes de começar 
a atividade. 

Essa dúvida é comum a todos?  
Devo chamar o(a) professor(a) para nos apoiar? 

REPÓRTER 
Toma nota na folha de atividade sobre as ideias principais 
da discussão do grupo. 

O que será necessário reportar ao final da tarefa? 
Escrever as decisões do grupo. 

MONITOR DE RECURSOS Buscar os materiais que serão utilizados na aula. 
Quais recursos são necessários?  
Buscar e devolver todos os recursos utilizados. 
Todos têm acesso aos materiais? 

 

 

OBSERVAÇÃO:  

• Durante a realização do experimento todos os estudantes devem auxiliar e estarem atentos para as observações. 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADE 2 – ATIVIDADE EXPERIMENTAL 

ESCOLA: ________________________________________________________________________________________. TURMA:______________. 
 
ESTUDANTES:  _______________________________________________________________________________________________________________________________. 

Leia atentamente todo o roteiro da aula prática antes iniciar.  
Chame o(a) professor(a) caso tenham dúvidas sobre a execução. 

 
MATERIAIS: churrasqueira ou lata para armazenar a brasa, carvão para churrasco, fósforo, água, dois sacos plásticos e duas garrafas plásticas (PET). 
ORIENTAÇÕES: 

CUIDADO! Fique atento para evitar contato direto com o fogo ou com a brasa, pode ocasionar queimaduras.  

Siga as orientações do professor para evitar acidentes. 

O estudante com a função de Controlador do Tempo ficará responsável por manusear o relógio informando a estimativa para o prazo final.  
O estudante com a função de Repórter ficará responsável por preencher a folha da Atividade 2 e anotar as observações do grupo. 
O estudante com a função de Monitor de Recursos quando autorizado, deve buscar e devolver os materiais do experimento. 
Durante a execução do experimento todos os estudantes integrantes deverão dar suporte ao grupo, pois as evidências observadas serão utilizadas na aula 

de sistematização do conteúdo. 
Esta folha de atividade deverá ser preenchida uma por grupo e devolvida ao final da aula para o(a) professor(a), caso seja necessário utilize uma folha em 

branco para organizar as respostas. 
 
EXECUÇÃO:  

 
➢ Neste experimento iremos investigar se é possível apagar a brasa da churrasqueira e ainda aproveitar o carvão para um outro churrasco.  
➢ Encha com água o saco plástico e amarre-o bem forte, cuidado para não furar o saco plástico. Em seguida preencha-a a garrafa pet completamente 

com água e feche bem apertado com a tampa. 
➢ O carvão já deve ser sido acesso com fogo pelo(a) professor(a), espere formar a brasa (como a que usamos em churrascos). Agora discutam entre 

o grupo e anotem suas previsões do experimento: 
 

ANTES DO EXPERIMENTO: 
1. O que o grupo acredita que irá acontecer ao se colocar o saco plástico e a garrafa, ambos cheios de água, em cima da brasa acessa? Justifique sua 

hipótese. 
2. O que o grupo acredita que irá acontecer ao se colocar o saco plástico e a garrafa, ambos vazios, em cima da brasa acessa? Justifique sua hipótese. 

 



 
  

➢ Agora, coloquem o saco plástico e garrafa pet, ambos vazios, sobre a brasa acessa. Cuidado nesta etapa para não se queimarem. 

 Aguardem, observem e registrem as evidências coletadas. 

DURANTE O EXPERIMENTO: 
1. O que o grupo está observando de evidência durante o experimento? O que está acontecendo?  

 

 

➢ Agora, coloquem lentamente o saco plástico e garrafa pet, ambos cheios de água, sobre a brasa acessa. A garrafa pet deve ser colocada deitada na 

horizontal. Aguardem, observem e registrem as evidências coletadas. 

DURANTE O EXPERIMENTO: 
2. O que o grupo está observando de evidência durante o experimento? O que está acontecendo? 

 

 

➢ Aguardem o comando do(a) professor(a) para finalizarem o experimento, enquanto isso façam a seguinte discussão: 

APÓS O EXPERIMENTO: 
1. O resultado observado para o saco plástico e garrafa pet, ambos vazios, ao final do experimento coincidiu com as previsões do grupo? Justifique sua 

resposta. 
2.        2. E as previsões para o saco plástico e garrafa pet cheios de água, foram comprovadas ao final do experimento? Justifique sua resposta. 

 

 

PENSANDO JUNTOS... 

Após realizem o experimento, conversem entre os integrantes do grupo e respondam à questão: 

1) Se vocês tivessem recebido esta dica por uma mensagem de WhatsApp, sobre apagar a brasa da churrasqueira com um saco plástico ou garrafa pet 

cheios de água, acreditariam logo de início? Justifique sua resposta. 

2)  Agora que vivenciaram a atividade experimental, proponham uma hipótese que explica o que foi observado.  

 

 



 

 

 

 
Este experimento foi adaptado de dois vídeos disponíveis no youtube e que podem ser acessados pelos links: 

➢ Como apagar o carvão para reaproveitar no próximo churrasco: https://www.youtube.com/watch?v=0QXdszfrGDw. (Acessado em 20 dez. 2020) 
➢ Dica rápido como apagar e conservar o carvão após um churrasco: https://www.youtube.com/watch?v=PyOkMTsIs4Q. (Acessado em 20 dez. 2020) 

 
Ao lado também estão disponíveis fotos da realização do experimento proposto na Sequência Didática e um vídeo para orientar o(a) professor(a) na execução.  
Utilize o aplicativo Barcode Scanner para realizar a leitura do código QR ao lado:  
Caso encontre dificuldade na leitura do código QR, acesse o vídeo clicando AQUI! 

 
 
 
  
 
Para prevenção de acidentes, caso o(a) professor(a) opte por cada grupo realizar o experimento, o docente deve estar atento(a) a condução do experimento entre 

os grupos. É indicado também que a atividade seja realizada no pátio, quadra ou jardim da escola, como parte do experimento envolve fogo, brasa e água. Outra opção 
para a aplicação do experimento, seria o professor realizar a atividade de forma demonstrativa aos estudantes ou utilizar a exibição dos vídeos indicados acima. Para 
otimização do tempo da realização do experimento, é indicado que o professor se organize para que quando os estudantes chegarem para a observação ou execução do 
experimento, a brasa já esteja acesa. 

Esta aula experimental da Sequência Didática dialoga com as competências gerais e específicas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), versão Ensino Médio, 
como citado no planejamento, a competência específica é identifica pelo código EM13CNT301, e orienta trabalhar com atividades que proporcionem ao estudante: 
“construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou 
resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.” 

 Já nas competências gerais da BNCC, é orientado que o(a) professor(a) desenvolva no âmbito escolar atividades que “exercitem a curiosidade intelectual e recorra 
à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, 
formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.” Estas também são competências vivenciadas 
durante a execução da aula experimental.  

No vídeo demonstrativo do experimento são apresentadas evidências as quais é interessante o(a) professor(a) destacar aos estudantes, caso os mesmos não 
consigam perceber durante a execução do experimento. Nesta aula é importante que eles colham o máximo de observações possíveis para que na aula seguinte tenham 
argumentos para participarem das discussões e socializações de hipóteses entre os grupos.  

Considerando os aspectos discursivos do(a) professor(a), em que se observa seu papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem, é possível estabelecer 
que nesta aula serão destacadas o desenvolvimento das “perguntas de problematização”, onde o(a) professor(a) envolve os estudantes, acessa seus conhecimentos 
espontâneos e apresenta a situação problema (MACHADO e SASSERON, 2012). A situação problema será: Como apagar a brasa da churrasqueira e ainda aproveitar o 
carvão para um outro churrasco? 

DISCUSSÃO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0QXdszfrGDw
https://www.youtube.com/watch?v=PyOkMTsIs4Q
https://drive.google.com/file/d/17kUv62tNZAJLJQBvhb2HYNW0KyhHQMbE/view?usp=sharing


 
 
 
Por ser um experimento contextualizado ao convívio do estudantes, o(a) professor(a) deve explorar a discussão neste sentido também, de forma a aproximar os 

fenômenos que podem ser observados em nosso dia a dia, mas com um olhar científico. Reflita com os estudantes sobre os benefícios que teremos ao conseguirmos 
reaproveitar o carvão do final de um churrasco para o outro.  

 
 
SUGESTÕES DE LEITURAS: 

 
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. As práticas experimentais no Ensino de Física. In: Anna Maria Pessoa de Carvalho. (Org.). Ensino de Física. Coleção ideias em 
ação. 1ed. São Paulo: Cengage Learning, v. 1, pp. 53 - 78, 2010. 
 
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. O Ensino de Ciências e a proposição de sequências de Ensino Investigativas. In: Anna Maria Pessoa de Carvalho. (Org.). Ensino 
de Ciências por investigação: condições para implementação em sala de aula. 1ed. São Paulo: Cengage Learning, v. 1, pp. 1 - 20, 2013. 
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PROFESSOR (A) ESTUDANTE 
ORGANIZAÇÃO 

DA SALA 
TEMPO 

NECESSÁRIO 
RECURSOS 

 
- Apresentação dos objetivos da aula; 
- Explicar como será a dinâmica de trabalho. 
 

- Anotar no caderno o objetivo da aula. 
Como de 
costume 

5 minutos 
Quadro 
Pincel 

 
- Organizar a sala para o formato de um círculo. 
 

- Ajudar a organizar as mesas e cadeiras. 

Círculo 

5 minutos ______ 

- Fazer uma breve retomada sobre o experimento da aula 
anterior. 

- Contribuir com informações sobre o 
experimento da aula anterior. 
 

5 minutos 

- Folha da Atividade 2; 
- Caderno com 

anotações. 
 

- Organizar os grupos, para a apresentação das respostas 
para a Atividade 2 (aula anterior). 

 
- O repórter de cada grupo deverá fazer a leitura 
da Atividade do respectivo grupo; 
- Ouvir a apresentação dos colegas. 
 

10 minutos 

- Considerar as respostas dos estudantes e iniciar a 
discussão sobre a relação com o conhecimento científico 
testando se suas hipóteses fazem sentido ou não.  
 

- Participar da discussão apresentando seu ponto 
de vista e reflexões pertinentes. 

15 minutos 

- Retornar e organizar à sala de aula. - Ajudar a organizar a sala de aula. 

Como de 
costume 

5 minutos 

______ 
- Retomar os objetivos iniciais da aula e avaliar se foram 
alcançados. 

- Responder fazendo um sinal de positivo ou 
negativo com o dedo, se os objetivos da aula 
foram alcançados. 
 

3 minutos 

- Fechamento da aula. - Ouvir as orientações do professor(a) 2 minutos 

AULA 3 
Discussão das ideias 

Componente curricular:  Química 
Público alvo:  2° ano –  Ensino Médio 
Objet ivos:  (i )  interpretar as  evidências  do experimento;  ( i i )  invest igar 
possíveis  soluções para a si tuação -problema. 
Arremates:  (i )  o engajamento do estudante durante as  discussões; ( i i)  
elaborar uma explicação para a si tuação -problema. 
Habil idade:  EM13CNT301 
 
 



 
 
 
 

  
Considerando ainda as ideias de Machado e Sasseron (2012) sobre a classificação dos discursos do professor em sala de aula, neste momento devemos explorar a segunda 

e terceira esfera. Na segunda esfera, encontram-se as “perguntas sobre os dados”, este discurso envolve as comparações de observações, apresentação de valores e seleção de 

variáveis. Na terceira esfera, envolvem-se as “perguntas exploratórias sobre o fenômeno”, visam que o estudante relacione as observações feitas para elaborar hipóteses e 

testes, para refutação ou confirmação de previsões. 

Nesta aula trabalharemos ainda as mesmas competências da BNCC, onde os estudantes devam “interpretar resultados experimentais para construir, avaliar e justificar 

conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica”. Além de “exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas.”  

 O objetivo de realizar a socialização das respostas dos estudantes para as questões da Atividade 2, é proporcionar um ambiente de reflexão crítica sobre o que foi 

observado no experimento. As questões ajudam a direcionar a discussão, reforçando o papel do(a) professor(a) de ser o(a) mediador(a) do processo, ponderando que toda ideia 

do estudante seja embasada em evidências ou argumentos.  Garantindo assim que a realização do experimento teve um fim didático e pedagógico e não apenas ilustrativo.  Após 

a discussão entre a turma é interessante que o(a) professor(a) destine um tempo para que caso algum estudante sinta necessidade, possa reformular sua responda a situação-

problema. 

Para a discussão do Experimento, a ideia central é usar um saco plástico ou garrafa plástica cheios de água para apagar a brasa quente e conseguir reutilizar aquele 

carvão que sobrou para o próximo churrasco. Mas porque o plástico não derrete? Se o carvão apagou, para onde foi o calor que estava no braseiro? Por que com a garrafa 

plástica ou saco plástico vazios eles derretem facilmente e preenchidos de água não? Estas são perguntas que podem aparecer durante a discussão da aula, a seguir organizamos 

alguns tópicos que talvez ajudem a entender o Experimento em termos de conhecimentos científicos.  

Para a churrasqueira estar acessa e o braseiro se formar é necessário que os três elementos do “Triângulo do Fogo” estejam evidentes no processo. Em Química 

chamamos de Triângulo do Fogo a representação dos três elementos necessários para que haja a combustão. No experimento esses elementos são: o combustível como o 

carvão, o qual fornece energia para a queima; o comburente no caso será o oxigênio, que é a substância que reage quimicamente com o combustível; e a energia que no caso 

será o fogo, que é necessário para iniciar a reação entre combustível e comburente.  

A brasa se apaga por uma combinação de fatores, a linha de raciocínio é a mesma seja utilizando um saco plástico cheio de água ou uma a garrafa plástica também cheia 

de água,  quando se coloca o saco plástico cheio de água sobre o braseiro, o saco plástico retira o calor, logo diminuindo a fonte de energia (inicialmente a temperatura da brasa 

> temperatura da água dentro do saco) e diminui a quantidade  de comburente (oxigênio), criando um efeito de abafamento, com isso não há tempo hábil para que o saco 

DISCUSSÃO 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%ADvel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comburente


comece a pegar fogo. Sendo assim, dois elementos do Triângulo do Fogo foram afetados, a fonte de energia e o acesso ao comburente, isso já compromete para que o braseiro 

não permaneça acesso.  

Se apenas o plástico é colocado no braseiro, sem a água dentro portanto, ele rapidamente derrete e queima, mas então como o plástico cheio de água não derrete assim 

que entra em contato com o fogo? O carvão tem baixo calor específico, isto é, uma pequena quantidade de energia perdida para o meio determina uma importante redução na 

temperatura do carvão, logo é um ruim condutor térmico.  Evidência disso está perceptível quando se toca em um pedaço de carvão incandescente com um objeto frio como 

um pedaço de madeira ou de metal, na região do contato percebe-se quase de imediato que a incandescência localmente se reduz ou até é suprimida. Então o carvão que 

queima não pode liberar rapidamente uma quantidade expressiva de energia e se isso acontecer pelo contato de um corpo à temperatura inferior à dele, o carvão facilmente 

apaga.  

Já a água possui uma maior capacidade térmica que o plástico e o carvão e, assim, consegue absorver o calor gerado pelo carvão, (pois o corpo de maior temperatura 

cede calor para o corpo de menor temperatura), e transferir ao plástico, num tempo menor do que o necessário para derreter o plástico. Como a água quente é menos densa 

do que quando fria, à medida que a água do fundo do plástico é aquecida, ela sobe e é substituída por água fria que está na parte superior. Para esquentarmos a água, é 

necessário absorve muita energia já que a água tem grande calor específico, esta energia é absorvida sem que a temperatura do plástico chegue a ser tão grande que o derreta. 

Desta forma, a massa de água no saco é capaz de absorver grande quantidade de energia provinda do braseiro, o que acaba por resfriar o carvão por perto que então também 

vai se apagando até que todos os focos de combustão sejam extintos. 

Para derreter o plástico seria necessário chegar à temperatura do seu ponto de fusão (para plásticos são valores superiores a 100°C), mas quando são preenchidos com 

água a situação se altera. A água não deixa o plástico esquentar muito, ela absorve a energia do braseiro, e para derreter o plástico seria necessário esquentar a água junto, por 

isso torna-se um processo mais difícil.  A água possui uma capacidade térmica muito grande, para esquentar a água é necessário fornecer muita energia, o que torna uma 

operação mais difícil. O contrário também é verdadeiro, a água também demora para esfriar. Por exemplo a água do mar, quando amanhece e temos sol, o dia está quente, mas 

a água ainda está fria, demora a esquentar. Quando finalmente a água do mar está quente, permanece quente até mesmo quando o sol já se pôs, pois demora a resfriar. 

Portanto o plástico não derrete porque a temperatura necessária é superior ao ponto de ebulição da água. A presença da água não permite que a temperatura fique 

superior a 100°C (valor relativo ao seu ponto de ebulição). O que pode acontecer, é estourar o plástico devido à pressão interna, pois a água quando transforma em vapor 

aumenta o volume, consequentemente, aumentando a pressão. Este é um lembrete importante, inclusive se decidir realizar o experimento utilizando uma garrafa plástica 

tampada. Em alguns casos pode aparecer pequenos furos no plástico, mas não derreter completamente, isto provavelmente aconteceu porque o saco plástico foi colocado direto 

no fogo, talvez ainda não tivesse se formado a brasa, logo o fogo é muito intenso e não dá tempo de o calor ser transferido para a água antes do plástico esquentar e derreter.  

 

 



  

 

 

Realizamos o experimento para testar como poderíamos explorá-lo e deixaremos disponível a segui o vídeo que reuni estas extrapolações, pois acreditamos que 
possa ajudar a fornecer argumentos ou evidências importantes para a discussão do experimento em sala de aula. Lembrando que mesmo que o experimento não forneça 
o resultado esperado ainda sim pode ser utilizado para a discussão de ideias. 

Outra sugestão é aproveitar a primeira pergunta da parte do “Refletindo juntos” na Atividade 2, onde o(a) professor(a) pode refletir com a turma sobre mensagens 
recebidas em aplicativos e propagação da fakenews, relacionando como isso influencia no processo de ensino e aprendizado.  

Utilize o aplicativo Barcode Scanner para realizar a leitura do código QR ao lado:  
Caso encontre dificuldade na leitura do código QR, acesse o vídeo clicando AQUI! 

 
 

 

 

 

SUGESTÕES DE LEITURA: 
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POSSIBILIDADES 

https://drive.google.com/file/d/1gYwUte1Xnz_T3ME4s3s1AHEl6-l93tq0/view?usp=sharing


 

 

PROFESSOR (A) ESTUDANTE 
ORGANIZAÇÃO 

DA SALA 
TEMPO 

NECESSÁRIO 
RECURSOS 

- Organizar a sala de aula;  
- Apresentar os objetivos da aula; 
- Caso utilize a plataforma Sli.do, forneça aos estudantes o 
nome do evento para acesso. 

- Anotar no caderno o objetivo da aula; 
- Ajudar na organização das mesas e cadeiras; 
- Caso seja liberado, acessar a plataforma Sli.do 
com o nome do evento indicado. 

Semicírculo 

3 minutos 
Quadro 
Pincel 

- Solicitar que um estudante faça uma breve revisão sobre 
os conteúdos didáticos definidos na aula anterior como por 
exemplo: calor específico, ponto de fusão e ebulição ou 
triângulo do fogo. 

- Responder em voz aula a pergunta feita pelo(a) 
professor(a). 

10 minutos 
- Folha da Atividade 1 
- Folha da Atividade 2 

- Sistematizar o conteúdo sobre Processos Endotérmicos e 
Exotérmicos. 

- Fazer as anotações que acharem pertinentes no 
caderno, durante a explicação do(a) 
professor(a). 
- Enviarem dúvidas para o Sli.do; 
- Atentar-se as explicações. 

25 minutos 
Quadro 
Pincel 

Celular (Sli.do) 
- Ouvir e responder as dúvidas dos estudantes, que podem 
ser enviadas pelo Sli.do ou faladas oralmente. 

 
- Apresentar possíveis dúvidas do conteúdo; 
- Atentar-se às explicações. 
 

5 minutos 

- Solicitar que cada estudante reformule individualmente 
em seu caderno as respostas para as questões das 
Atividades 1 (sondagem), caso perceba que alguma 
resolução estivesse equivocada. 

- Reformular alguma questão que estiver 
equivocada sobre a Atividade 1. 

5 minutos  
Quadro 
Pincel 

- Retomar os objetivos iniciais da aula e avaliar se foram 
alcançados. 
- Fechamento da aula; 
- Organizar a sala de aula. 

- Responder fazendo um sinal de positivo ou 
negativo com o dedo, se os objetivos da aula 
foram alcançados; 
- Ajudar na organização da sala de aula. 

Como de 
costume 

2 minutos ______ 

AULA 4 
Sistematização do conteúdo 
didático 
 

Componente curricular:  Química 
Público alvo:  2° ano –  Ensino Médio 
Objet ivos:  ( i)  classif icar um processo endotérmico;  ( i i )  classificar um 
processo exotérmico; (i i i )  diferenciar  processos endotérmicos de 
exotérmicos.  
Arremate:  reformular individualmente  as respostas  para as questões 
da Atividade 1 . 
Habil idade:  EM13CNT301 
 
 



 

 

 

 

  

Sobre o discurso do(a) professor(a) que deve ser enfatizado nesta aula, Segundo Machado e Sasseron, (2012) são as “perguntas de sistematização”, 

onde o objetivo é verificar se a apropriação do conceito foi realizada pelo estudante. É interessante que o(a) professor(a) retome os conteúdos discutidos 

na aula anterior, sobre a discussão do experimento pois, são conexões para o conteúdo didático deste aula, processos endotérmicos e exotérmicos. 

Inclusive, destacar também características destes processos no experimento do Carvão Reutilizado, como a queima do carvão como processo exotérmico 

ou a água absorvendo o calor como processo endotérmico.  

Como também, retomar as respostas dos estudantes ao questionário de sondagem aplicado na primeira aula para guiar a discussão. Como as 

respostas apresentadas pelos estudantes podem conter erros conceituais, é sugerido que após a explicação do(a) professor(a), destine-se um tempo para 

que eles reformulem essas respostas, utilizando conceitos certos. Utilize alguns dos exemplos corretos fornecidos por eles, ou corrija anonimamente 

algumas das respostas fornecidas. Ao final da explicação, utilize situações do dia a dia dos estudantes, para exemplificar onde podemos observar estes 

processos acontecendo. 

 Sugerimos o uso de uma plataforma online para o envio das dúvidas, mas caso a realidade da sua turma não permita essa abordagem, este momento 

pode ser feito da forma como de costume, oralmente. Caso opte por utilizar a plataforma Sli.do, lembre-se de criar anteriormente a # do evento no site, 

pois assim que começar a aula, você já irá disponibilizá-la aos estudantes. O tutorial com o passo a passo está disponibilizado no Material do(a) Professor(a). 

No Material do Estudante já contêm as orientações de como utilizar a plataforma e os meios de acesso.  

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 



 

 

Selecionamos alguns tópicos que podem auxiliá-lo(a) durante a sistematização do conteúdo pedagógico sobre cada assunto, dependendo do nível de 

desenvolvimento dos estudantes a discussão pode ser mais aprofundada: 

➢ Diferença entre processos e reações; 

➢ Evidências da ocorrência de uma reação química; 

➢ Definição do que são reagentes e produtos em uma reação; 

➢ Definição e exemplos de Processos Endotérmicos; 

➢ Definição e exemplos de Processos Exotérmicos; 

➢ Variação de entalpia e gráficos (para ΔH > 0 e ΔH < 0). 

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA: 

COELHO, Samaia Castro; SILVA, Ludimila Thaynae Paes; LESSA, Bárbara Katharinne Alves Borges. Contextualização no ensino de termoquímica: um 

estudo dos conceitos de energia, calor, temperatura e calorias a partir do tema “alimentos”. In: Seminário Nacional e Seminário Internacional: políticas 

públicas, gestão e práxis educacionais. 6 e 2. Vitória da Conquista. Anais eletrônicos. Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/229304869.pdf. 

Acesso em: 12 jan. 2020. 
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PROFESSOR (A) ESTUDANTE 
ORGANIZAÇÃO 

DA SALA 
TEMPO 

NECESSÁRIO 
RECURSOS 

- Organizar a sala de aula; 
- Apresentar o objetivo da aula; 
- Explicar como será a dinâmica para a aplicação 
do simulado (versão impressa ou digital). 
 

- Ajudar a organizar a sala de aula. 
- Anotar o objetivo da aula no caderno; 
- Atentar-se as orientações do(a) professor(a). 

Mesas e 
cadeiras 

enfileiradas 

5 minutos 
Quadro  
Pincel 

- Disponibilizar ou entregar as dez questões do 
simulado. 
 

- Responder individualmente as dez questões 
objetivas do simulado. 

30 minutos Versão digital: aplicativo 
Socrative; 
Versão impressa: folha de 
Atividade 3. 

- Finalizar o tempo de respostas (se for o caso 
recolher as folhas da Atividade). 
 

- Finalizar a atividade;  
- Se for o caso entregar as folhas da Atividade 4. 

2 minutos  

- Reorganizar a sala de aula; 
- Bate papo com os estudantes sobre quais 
questões elas tiveram mais dificuldades; 
- Solucionar dúvidas ainda existentes sobre o 
conteúdo. 
 

- Comentar sobre as dificuldades ao responder o 
simulado; 
- Apresentar possíveis dúvidas. 

Semicírculo 10 minutos 

______ 
 

- Retomar o objetivo inicial da aula e avaliar se foi 
alcançado. 
- Organizar a sala de aula; 
- Fechamento da aula. 
 

- Responder fazendo um sinal de positivo ou negativo 
com o dedo, se os objetivos da aula foram 
alcançados. 
- Ajudar na organização da sala de aula. 
 

Como de 
costume 

 
3 minutos  

 
 

AULA 5 
Simulado com questões de 
Avaliações Externas 
 

Componente curricular:  Química 
Público alvo:  2° ano –  Ensino Médio 
Objet ivo:  aplicar os conhecimentos discut idos sobre processos 
endotérmicos e exotérmicos.  
Arremates:  responder as  dez questões do simulado.  
Habil idade:  EM13CNT301 
 
 



 

 

 

 

 Está aula será destinada à aplicação do simulado, que contém dez questões, as quais abordam a temática: processos endotérmicos e exotérmicos. 

O simulado deverá ser feito individualmente e sem consulta em material externo. Sua aplicação poderá ser feita na versão impressa ou digital utilizando o 

aplicativo Socrative Student, os vídeos de orientações estão disponíveis no Manual do Professor e do Estudante.  Relembrando que caso escolha utilizar o 

aplicativo, será necessário criar o arquivo do simulado anteriormente a aula e solicitar que os estudantes façam do download do aplicativo.  

Caso opte pela aplicação online do simulado, no momento de criação do arquivo, é possível colocar na programação, que as questões sejam 

corrigidas automaticamente, quando o estudante finalizar. O aplicativo na versão do professor, permite conferir as respostas de cada estudante ou 

visualizar o panorama das porcentagens de erros e acertos por questão.  

Ao término do simulado, é interessante ouvir as dúvidas dos estudantes e reforçar alguma discussão que seja necessária em termos de conteúdo 

pedagógico. Caso utilize a versão impressa do simulado, não se esqueça de passar o gabarito das questões ou trazer a Atividade corrigida na próxima aula. 

Outra discussão importante nesta aula, é reforçar aos estudantes que as questões foram retiradas de avaliações externas, logo este será o nível básico de 

conteúdo esperado para esta série.   

 

GABARITO DAS QUESTÕES: 

Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 Questão 6 Questão 7 Questão 8 Questão 9 Questão 10 

B C A B D B E B A C 

 

 

 
 
 
 
 

DISCUSSÃO 



 
ATIVIDADE 3 – SIMULADO 

ESCOLA: ________________________________________________________________________________________. TURMA:______________. 
 
ESTUDANTE:  ____________________________________________________________________________________.   

 

Questão 01 – UEM (2017) Adaptada 
As reações de combustão, muito comuns em nosso cotidiano, ocorrem entre combustíveis e comburentes com consequente liberação de energia. Em 

relação às reações de combustão, assinale a alternativa correta. 
A) Sempre necessitam de fontes de ignição para acontecer. 
B) São sempre exotérmicas. 
C) Podem ser endotérmicas ou exotérmicas, dependendo do combustível utilizado. 
D) São sempre endotérmicas. 
 

Questão 02 – UFRR (2016) 
Biodigestor é uma espécie de câmara isolada, que possibilita a transformação e o aproveitamento de certos detritos orgânicos para a geração de gás e 

adubo, conhecidos como biogás e biofertilizante. Do ponto de vista ambiental, o biogás constitui uma importante fonte de energia alternativa para produção de 
combustível para fogões, motores e geração de energia elétrica. O processo de combustão do principal componente do biogás, o metano, corresponde a:  

A) Uma reação não espontânea. 
B) Uma reação endotérmica. 
C) Uma reação exotérmica. 
D) Uma transformação física. 
E) Uma reação que ocorre sem troca de calor. 
 

Questão 03 – UnP (2014/2) 
Um aspecto importante da Química é identificar as transformações sofridas pelas substâncias. Tais transformações da matéria são chamadas de fenômenos 

e não precisam ser fatos extremamente impressionantes, como ocorre no dia a dia quando usamos essa palavra. Um fenômeno pode ser classificado como físico 
ou químico; alguns envolvendo a matéria liberam energia; outros requerem o fornecimento de energia para ocorrer. Um fenômeno que está envolvido em diversos 
processos industriais é a combustão. Sobre a combustão, pode-se afirmar que: 

A) É um fenômeno químico exotérmico, pois libera energia. 
B) É um fenômeno físico, uma vez que não envolve reação química. 
C) É um fenômeno químico exotérmico, pois absorve energia. 
D) É um fenômeno químico endotérmico, pois absorve energia. 
 



Questão 04 – ENEM (2009)  
Considere a forma de funcionamento de um equipamento que utiliza um ciclo de transferência de calor de um ambiente interno para um ambiente externo. 

Um fluido, normalmente um gás, circula por um sistema fechado dentro do ambiente interno, retirando o calor desse ambiente devido a um processo de 
evaporação. O calor absorvido pelo fluido é levado para o condensador, que dissipa o calor conduzido pelo fluido para o ambiente externo. Esse fluido é, então, 
forçado por um compressor a circular novamente pelo sistema fechado, dando continuidade ao processo de esfriamento do ambiente interno. 

KUGLER, Henrique. Ciência Hoje. v. 42, n. 252. p. 46–47, set. 2008 (adaptado). 

No texto acima, descreve-se o funcionamento básico de um: 
A) Isqueiro. 
B) Refrigerador. 
C) Nebulizador. 
D) Liquidificador. 
E) Forno de micro-ondas. 
 
Questão 05 – UNICID (2012) - Adaptada 
O sistema digestivo converte os nutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras, em substâncias que podem ser absorvidas e usadas pelas células. Essas 

transformações ocorreriam demasiadamente devagar se não existissem, no organismo, substâncias capazes de acelerar o metabolismo, ou seja, as reações do 
organismo, sem serem consumidas nessas reações. Essas substâncias são denominadas enzimas e são altamente específicas. 

Referente à atuação das enzimas nas reações do organismo, afirma-se que: 
A) Provocam no organismo uma diminuição da temperatura convertendo mais rapidamente os nutrientes. 
B) Tornam essas reações exotérmicas ocorrendo absorção de calor. 
C) Sem a sua presença essas reações não ocorreriam e as substâncias formadas não seriam absorvidas e usadas pelas células. 
D) Aceleram essas reações, pois criam uma nova via reacional, na qual a energia de ativação é diminuída. 
 
 
Questão 06 – UFMG (2015)  
Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água 

que, no caso, está em contato com o corpo humano. 
Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água: 
A) É um processo endotérmico e cede calor ao corpo. 
B) É um processo endotérmico e retira calor do corpo. 
C) É um processo exotérmico e cede calor ao corpo. 
D) É um processo exotérmico e retira calor do corpo. 
 
 
 
 



 
Questão 07 – ENEM (2011)  
Uma opção não usual, para o cozimento do feijão, é o uso de uma garrafa térmica. Em uma panela, coloca-se uma parte de feijão e três partes de água e 

deixa-se ferver o conjunto por cerca de 5 minutos, logo após transfere-se todo o material para uma garrafa térmica. Aproximadamente 8 horas depois, o feijão 
estará cozido. O cozimento do feijão ocorre dentro da garrafa térmica, pois:  

A) A água reage com o feijão, e essa reação é exotérmica. 
B) O sistema considerado é praticamente isolado, não permitindo que o feijão ganhe ou perca energia. 
C) A garrafa térmica fornece energia suficiente para o cozimento do feijão, uma vez iniciada a reação. 
D) A energia envolvida na reação aquece a água, que mantém constante a temperatura, por ser um processo exotérmico. 
E) O feijão continua absorvendo calor da água que o envolve, por ser um processo endotérmico. 
 
 
Questão 08 – ENEM (2010)  

TAMPE A PANELA! 
Parece conselho de mãe para a comida não esfriar, mas a Ciência explica como é possível ser um cidadão eco sustentável adotando o simples ato de tampar 

a panela enquanto esquenta a água para o macarrão ou para o cafezinho. Segundo o físico Cláudio Furukawa, da USP, a cada minuto que a água ferve em uma 
panela sem tampa, cerca de 20 gramas do líquido evaporam.  Com o vapor, vão embora 11 mil calorias. Como o poder de conferir calor do GLP, aquele gás utilizado 
no botijão de cozinha, é de 11 mil calorias por grama, será preciso 1 grama a mais de gás por minuto para aquecer a mesma quantidade de água. Isso pode não 
parecer nada para você ou para um botijão de 13 quilos, mas imagine o potencial de devastação que um cafezinho despretensioso e sem os devidos cuidados 
pode provocar em uma população como a do Brasil: 54,6 toneladas de gás desperdiçado por minuto de aquecimento da água, considerando que cada família 
brasileira faça um cafezinho por dia. Ou 4.200 botijões desperdiçados. 

 Segundo o físico da USP, Cláudio Furukawa, é possível ser um cidadão eco sustentável adotando atos simples. É um argumento utilizado pelo físico, 
para sustentar a ideia de que podemos contribuir para melhorar a qualidade de vida no planeta: 

A) Tampar a panela para a comida não esfriar, seguindo os conselhos da mãe. 
B) Reduzir a quantidade de calorias, fervendo a água em recipientes tampados. 
C) Analisar o calor do GLP, enquanto a água estiver em processo de ebulição 
D) Aquecer líquidos utilizando os botijões de 13 quilos, pois consomem menos. 
E) Diminuir a chama do fogão, para aquecer quantidades maiores de líquido. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Questão 09 – IFSul (2014/1) 
Em uma cozinha, estão ocorrendo os seguintes processos: 
I. Há gás queimando em uma das bocas do fogão. 
II. Há, em uma chaleira sobre a boca do fogão, água fervendo. 
III. Há álcool evaporando sobre a superfície da mesa, após esta ter sido limpa com um pano embebido no álcool. 
  
Com relação a esses processos, é correto afirmar que: 
A) I e II são endotérmicos e III é exotérmico. 
B) I é exotérmico e II e III são endotérmicos. 
C) I e II são exotérmicos e III é endotérmico. 
D) I e III são endotérmicos e II é exotérmico. 
 
 
Questão 10 – AFA SP (2009)  
Assinale a alternativa que define corretamente calor. 
A) Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema. 
B) É uma forma de energia contida nos sistemas. 
C) É uma energia de trânsito, de um sistema a outro, devido à diferença de temperatura entre eles. 
D) É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. 
E) É uma forma de energia em trânsito, do corpo mais frio para o mais quente. 



2021

MATERIAL 
DO 

ESTUDANTE

PRODUZIDO POR: JOANA SANTOS TEIXEIRA E
MICHELE HIDEMI UENO GUIMARAES

Sequência Didática:
DESVENDANDO O MISTÉRIO DO CARVÃO

REUTILIZADO EM CHURRASCOS



SUMÁRIO

Apresentação............................................................................................................ 3
Aula 1 - Questionário de sondagem ............................................ 4
Aula 2 - Atividade Experimental........................................................ 5
Aula 3 - Discussões das ideias.......................................................... 6
Aula 4 - Sistematização da conteúdo ...................................... 7
Aula 5 - Simulado ............................................................................................. 8



   Olá estudante, espero que esteja tudo bem com você.
  Este material é um produto educacional, no formato de um
ebook, e foi desenvolvido a partir de uma pesquisa realizada
no âmbito do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências
da Universidade Federal de Ouro Preto - Minas Gerais, sob a
orientação da Professora Dra. Michele Hidemi Ueno
Guimaraes. Pretende-se com esta proposta, contribuir para
as práticas escolares de professores de Ciências da
Natureza, como também proporcionar ao estudante, um
ambiente de ensino e aprendizagem, que incentive seu
pensamento crítico e reflexivo sobre o contexto que o cerca.

APRESENTAÇÃO

Para já irmos “ESQUENTANDO”, que

tal pensar em algumas situações do

seu dia a dia que envolvam calor?

Fonte: https://twitter.com/otempo/status/656155087786614784?lang=es

Para o 
desenvolvimento 
das aulas siga as

orientações do(a)
professor(a)!
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    Nesta primeira aula, será aplicado um questionário, que
contém seis questões, as quais abordam conteúdos importantes
para nossas discussões posteriores. 
       Para essa atividade, é necessário que você responda a todas
as questões com sinceridade e seriedade. Está tudo bem se
você não souber responder alguma, mas contamos com sua
dedicação e compromisso.

É importante para o(a) professor(a)
saber o que você compreende ou não

sobre o conteúdo! 

O(a) professor(a) passará as
orientações para a execução

dessa atividade! Fique
atento(a)! 

AULA 1 -  Questionário de sondagem
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Sobraram alguns minutos no final da aula 
Tente acertar a Charada n°1:
“Sou alta quando jovem e baixa quando velha. O que eu sou?”



É necessário ter um aplicativo
para fazer a leitura do código QR,
solicitamos que faça o download

do Barcode Scanners. Ao lado você
confere o ícone do aplicativo.

      Nesta segunda aula, você irá participar de uma atividade
experimental, nada melhor do que aprender na prática não é
mesmo? Vocês terão a oportunidade de vivenciar os desafios do
dia a dia de um cientista e consequentemente fazer Ciências!
        Vocês serão divididos em grupos, conforme a orientação
do(a) professoro(a)! É muito importante seguir as orientações,
para que corra tudo bem na execução da atividade e o grupo
consiga completá-la.

Para visualizar as tarefas

destinadas para cada

integrante do grupo,

direcione a câmera do

celular para ler o código

QR ao lado.
Caso encontre

dificuldade em acessar o
código, clique AQUI
para abrir o arquivo.

    
Para pensar após a aula, Charada nº 2:
O que é que corre no mato e não corre na estrada?

AULA 2 - Atividade Experimental
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https://docs.google.com/document/d/1L8LiHhzl1pz8F-au1-OwCTPNAYnpAbdsqFVKXnsWHZk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1L8LiHhzl1pz8F-au1-OwCTPNAYnpAbdsqFVKXnsWHZk/edit?usp=sharing


   Agora você já conhece alguns aspectos da rotina de um
cientista, não é mesmo? Como, por exemplo, o quanto é
importante seguir um planejamento de investigação, que os
resultados podem ser inesperados ou o quanto o trabalho em
equipe é valorizado.
   Nesta terceira aula, você participará da socialização das
respostas dos grupos para a Atividade 2, realizada na aula
anterior. Cada grupo deverá apresentar suas considerações e
evidências coletadas durante o experimento, testar suas
hipóteses para a resolução da situação-problema e caso
necessário, reformular suas ideias.

Acesse o código quando terminar a aula, combinado?

Para descontrair:

Qual é a temperatura
média da região onde

você mora ?

AULA 3 -  Discussões das ideias
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Caso encontre
dificuldade em acessar o

código, clique AQUI
para abrir o site.

https://www.youtube.com/watch?v=jJ7-C_yziQo
https://www.youtube.com/watch?v=jJ7-C_yziQo


   O(a) professor(a) passará as
orientações de como funcionará a
logística para o momento de dúvidas,
mas caso ele(a) escolha utilizar a
plataforma Sli.do, segue o código QR
com as instruções de uso. Utilize o
leitor Barcode Scanners.

      Nesta quarta aula, iremos relembrar o que foi discutido até o
momento, retomando as respostas ao questionário de
sondagem e posteriormente, o(a) professor(a) irá mediar a
discussão para sistematizarmos os conteúdos didáticos.
      

Caso encontre
dificuldade em acessar o

código, clique AQUI
para abrir o arquivo.

O que é, que na água não se afoga,
no fogo não se queima e o vento

não leva?

Para descontrair e exercitar o cérebro Charada n° 3:

AULA 4 - Sistematização do conteúdo
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Acesse a plataforma pelo site
www.sli.do ou faça o download

do aplicativo. 
Este é o ícone do aplicativo:

https://www.youtube.com/watch?v=C7pLkUIehBw
https://www.youtube.com/watch?v=C7pLkUIehBw


A seguir, você terá acesso ao
ícone do aplicativo e a um
vídeo com informações de

como utilizá-lo.

    Chegamos à última aula desta Sequência Didática e neste
momento, você participará de um simulado com questões de
avaliações externas, como ENEM e vestibulares, que abordem os
conteúdos discutidos em nossas aulas.
      Esta atividade poderá ser desenvolvida de duas maneiras, na
versão impressa ou na digital, siga as orientações do(a)
professor(a). Caso ele(a) escolha utilizar a versão digital, você
precisará instalar em seu celular o aplicativo  gratuito Socrative
Student. Ao iniciar a aula, o(a) professor(a) irá informar o nome
da sala que utilizaremos no aplicativo.
      

Realize o simulado com atenção e

seriedade, reflita sobre o que foi discutido

nas aulas e no experimento. Está é uma

oportunidade de aplicação dos

conhecimentos adquiridos.

AULA 5 - Simulado
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Caso encontre
dificuldade em acessar o

código, clique AQUI
para abrir o vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=BRglibVKjY4
https://www.youtube.com/watch?v=BRglibVKjY4

