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Resumo Conceitos básicos de densidade, propriedade 
específica dos materiais e substâncias, para o 
ensino de ciências do 9º ano, é essencial para que 
os estudantes conheçam, compreendam e 
integrem com as áreas do ensino de ciências de 
física e química. Este material didático prevê a 
identificação e aplicabilidade contextualizada de 
conceitos sobre densidade, através da relação 
estabelecida entre conceitos teóricos e as práticas 
de experimentação, possibilitando ao educando 
ampliar a compreensão de conceitos de densidade 
no ensino de ciências. Justificando na utilização de 
alternativas que ofereçam atualizações sobre o 
tema e abrindo possibilidades de aprendizagem, 
auxiliando a entender a atividade cientifica. O 
presente material objetiva, ainda, estudar as 
variações da propriedade densidade, em 
diferentes tipos de materiais e substâncias. Os 
conceitos de densidade abordados nos livros 
didáticos de forma expositiva focam a construção 
do conhecimento via resolução de problemas, o 
que leva a uma fragilização da parte experimental 
quando trabalhada isoladamente, o que dificulta 
para o estudante contextualizar os conhecimentos 
adquiridos na teoria com a prática, com a 
possibilidade de integrar novos conceitos com os 
diferentes materiais presentes no seu dia a dia. 
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Apresentação 

O material apresentado traz uma organização na forma de unidade didática 

relacionado com os conceitos das propriedades dos materiais: densidade. Sendo que as 

atividades e orientações metodológicas são destinadas aos professores e estudantes do 

segundo ciclo do ensino fundamental, particularmente para o 9º ano. 

A proposta deste material, unidade didática, é tratar metodologicamente o tema 

densidade dentro das propriedades dos materiais, de forma que evidenciem para o 

entendimento da funcionalidade desta propriedade dos materiais. Ainda, identificar e 

aplicar conceitos contextualizando, através da relação estabelecida entre teoria e 

experimentação, além de auxiliar pedagogicamente através de uma visão mais próxima 

dos trabalhos científicos a respeito do tema. Também possibilitar aos estudantes a 

interação dos diferentes contextos. Outro aspecto relevante é o fato de promover 

situações de ensino com a integração das áreas de ciências: matemática, física e 

química. 

Os conceitos relacionados à densidade, propriedade fundamental para distinção e 

entendimento dos diferentes tipos de materiais, de forma expositiva, como são abordados 

nos livros didáticos, que focam na construção do conhecimento via resolução de 

problemas, leva a fragilização da parte experimental, acentuado-se quando trabalhada 

isoladamente. Dificultando contextualizar os conhecimentos teóricos com os práticos e 

integrar novos conceitos com os diferentes materiais presentes no seu dia a dia. 

 

Material Didático 

Objetivando estudar a propriedade densidade, especifica para cada material ou 

substância, utilizando de atividades que relacionem teorias e práticas experimentais, que 

promovam o ensino de ciências de forma critica e contextualizada, de modo a ampliar as 

possibilidades do educando de correlacionar com suas vivências e as diferentes 

compreensões e conceitos de ciências do segundo ciclo do ensino fundamental, 

principalmente para o 9º ano. 

 

1) Roteiro da atividade experimental: Densidade e corrente de convecção 

Objetivo: Simular e observar a relação da densidade da água em lagos e mares com 

temperaturas baixas (~0 ºC). 

Relação com as diferentes áreas de ciências: Na química, podemos verificar como o 

grau de salinidade pode mudar a densidade da água. Ainda, na biologia, podemos 

relacionar com os diferentes estudos sobre ecossistemas marítimos. 



Tabela 1. Relação de materiais a serem utilizados no experimento. 

N° Descrição dos materiais Quantidades 

01 Copos de plástico descartáveis 02 

02 Corante alimentício 01 

03 Sal de cozinha 500g 

04 Recipiente transparente (tigela de vidro) 02 

05 Água 2 Litros 

 

Descrição do procedimento experimental: 

- Coloque 200 mL de água em dois copos de plásticos. Cada copo adicione 2 gotas de 

corante alimentício (obtendo uma coloração intensa). Leve os copos ao congelador e 

aguarde até que a água colorida solidifique (forme gelo); 

- Em dois recipientes transparentes de 2 Litros (tigela de vidro), adicione 1 Litro de água 

em cada recipiente; 

- Em apenas um dos recipientes, adicione sal de cozinha, mexa vagarosamente, até o 

ponto de saturação máxima, até observar pequena quantidade de excesso de sal no 

fundo do recipiente. Obtendo-se a solução saturada de sal (simulando águas do oceano); 

- Adicione um gelo colorido em cada recipiente e observe o que ocorre nos dois sistemas; 

 

2) Roteiro da atividade experimental: Densidade de materiais simples. 

Objetivo: Identificar a densidade dos diferentes tipos de materiais simples. 

Relação com as diferentes áreas de ciências: Na química e na física trabalha-se a 

composição e constituição da matéria, ainda podendo ser comparativamente relacionada 

aos dados apresentados na tabela periódica. 

 

Tabela 2. Relação de materiais a serem utilizados no experimento. 

N° Descrição dos materiais Quantidade 

01 Peça de alumínio  1 

02 Peça de grafite 1 

03 Peça de chumbo 1 

04 Prego grande 1 

 

Descrição do procedimento experimental: 

- Todas as peças devem ter aproximadamente a medida de 7 cm de comprimento e 0,5 

cm de diâmetro, conforme figura 1. 



 

Fonte: adaptada de Hess,1997. 

Figura 1. Materiais sólidos. 

 

- Pedir aos estudantes que segurem um material diferente em cada mão observe o peso 

de cada material (fig. 2); 

 

 

Fonte: Adaptado de Hess, 1997. 

Figura 2. Verificação do peso. 

 

- Repita o procedimento com todas as peças e registre e identifique as diferentes 

observações; 

Obs: os diferentes materiais podem ser substituídos desde que se respeite a mesma 

relação de volume. (diâmetro e comprimento). 

 

3) Roteiro da atividade experimental: Construção de um densímetro. 

Objetivo: Observar a densidade de diferentes tipos de líquidos. 



Relação com as diferentes áreas de ciências: Na química e na física distinguem as 

diferentes propriedades de constituição da matéria, relacionando o volume e a massa, 

ainda, verificando a pureza das substâncias. 

 

Tabela 4. Relação de materiais a serem utilizados no experimento. 

Nº Descrição dos materiais Quantidade 

1 Canudinho de plástico 1 

2 Colher 1 

3 Álcool 200 mL 

4 Sal de cozinha 2 colheres de chá 

5 Água 200 mL 

6 Fósforo 1 caixa 

7 Régua 1 

8 Etiquetas 3 

9 Alicate 1 

 

Descrição do procedimento experimental: 

- Aqueça uma das extremidades do canudinho e com alicate pressione esta extremidade 

para fecha lá; 

- Utilizando uma régua gradue o canudinho de 0,5 em 0,5 centímetro, usando a ponta de 

um palito de dente molhado em cola colorida e deixe secar por 15 minutos;  

- Enquanto a cola seca prepare os vidros ou provetas, identificando cada uma com 

etiquetas e colocando em cada volume igual de cada liquido (água, solução de NaCl e 

álcool); 

- Usando a colher coloque o sal no canudinho, até que ele adquira peso suficiente para 

atingir certa estabilidade quando for imerso no liquido; 

-Colocar o canudinho nos líquidos e verificar a densidade dos mesmos. 

 

4) Roteiro de atividade Experimental: Densidade de líquidos. 

Objetivos: Possibilitar que os estudantes questionem, analisem, compreendam e 

identifiquem a formação de fases nas substâncias liquidas.  

Relação com as diferentes áreas de ciências: Na química e na física relaciona-se com 

as propriedades da matéria e a formação de fases das substâncias. 

 

 



Tabela 3 .Relação de materiais a serem utilizados no experimento. 

Nº Descrição dos materiais Quantidade 

1 Óleo de cozinha 200 mL 

2 Álcool de cozinha 200 mL 

3 Água 200 mL 

4 Tinta guache Colher de chá (1) 

5 Garrafa pet transparente de 1 L 01 

06 Copo de 300 mL 01 

 

Descrição do procedimento experimental 

- Em um copo de 300 mL adicione 200 mL de água e após uma colher de chá de tinta 

guache, mexa até homogeneização; 

- Com a garrafa pet de 1 L, levemente inclinada adicione vagarosamente 200mL de óleo 

de cozinha; 

- Com a garrafa pet de 1 L, já com o óleo de cozinha e levemente inclinada, adicione 

vagarosamente 200mL de álcool de cozinha; 

- Deixar a garrafa em repouso e observar o comportamento dos líquidos. 

 

5) Roteiro de atividade Experimental: Uvas-passas flutuam ou afundam na água? 

Objetivo: Verificar a densidade de alguns materiais quando imersos em substâncias 

liquidas. 

Relação com as diferentes áreas de ciências: Na química para verificar a reação de 

liberação de gás carbônico.  

 

Tabela 5. Relação de materiais a serem utilizados no experimento. 

N° Descrição dos materiais Quantidade 

1 Uvas-passas 5 

2 Béquer de 250 mL 1 

3 Comprimido efervescente de sonrisal 1 

4 Água 200 mL 

5 Tesoura 1 

 

Descrição do procedimento experimental 

- Corte as uvas-passas em tamanhos pequenos com uma tesoura; 

- Coloque 100 mL de água no Béquer e adicione 5  Uvas-passas; 



- Registre as observações se as uvas-passas afundam ou flutuam e relacione isso com 

sua densidade em relação à da água; 

- Adicione o comprimido efervescente; 

-Observe o efeito ocorrido; 

 

Orientações Metodológicas 

Os experimentos estabelecem sugestões de atividades, que abordam a 

propriedade densidade, especifica de materiais e substâncias, permitindo aprofundamento 

teórico e construção do conhecimento para diferentes contextos e praticas do dia a dia. 

Ainda, relaciona-se com os temas do PNLD de Ciências: ciências naturais do ensino 

fundamental, dos PCN de ciências naturais e as DCE de ciências.  
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