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Resumo  A ciência é a produção do homem ao longo do 

tempo, mas atualmente os conteúdos da mesma, 

são, na maioria das vezes, trabalhados de forma 

descontextualizada, o que torna a aula de ciências 

desinteressante para os nossos educandos. Para 

tentar motivar os estudantes, trabalhar-se-á o 

tema fermentação através dos três momentos 

pedagógicos. Mudar-se-á a metodologia tradicional 

para uma metodologia que leve em conta a 

participação tanto do professor quanto do aluno 

em sala de aula. Esses momentos pedagógicos 

surgem para inovar o processo de ensino 

aprendizagem e que segundo Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2009), são nomeados como: 

Problematização inicial, organização do 

conhecimento e aplicação do conhecimento. Hoje é 

de fundamental importância trazer os 

conhecimentos científicos de uma maneira 

diferente, contextualizada e questionadora do 

processo. Desta forma será que as aulas de ciências 

trabalhadas a partir dos três momentos 

pedagógicos, abordando assuntos como a 

fermentação podem contribuir para resgatar o 

interesse dos educandos e melhorar a 

aprendizagem? 
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APRESENTAÇÃO 

Esta unidade didática é um material que será utilizado na implementação do 

PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional). Nesta segunda etapa do programa, 

trabalhar-se-á o estudo da fermentação química e biológica no ensino de ciências, com 

uma turma do 8º ano do Colégio Estadual Marechal Gaspar Dutra - Ensino Fundamental 

e Médio do Município de Nova Santa Rosa localizada na região Oeste do Paraná. 

Nos últimos anos percebe-se que o ensino de ciências vem sendo trabalhado de 

forma descontextualizada, tornando, muitas vezes, as aulas de ciências desinteressantes 

para nossos educandos. Desta forma, propôs-se um trabalho que aborda o tema 

fermentação a partir dos três momentos pedagógicos, com o intuito de despertar o 

interesse e possibilitar ao educando uma melhor aprendizagem desta disciplina. Como 

embasamento metodológico para preparar este material foram usados os três momentos 

pedagógicos propostos por Delizoivov, Angotti e Pernambuco (2009). Segundo esses 

autores os três momentos são: 

Problematização inicial: Neste momento são lançadas questões e/ou situações 

do cotidiano do estudante, situações as quais já vêm sendo vivenciadas por eles e 

relacionadas com o conteúdo que será trabalhado. Esse momento caracteriza-se pela 

compreensão da posição dos educandos frente ao assunto. É de fundamental 

importância que o professor assuma o papel de questionador. 

Organização do conhecimento: O aluno vai comparar seu conhecimento com o 

conhecimento científico para que ocorra a compreensão da questão problematizadora. 

Serão trabalhadas definições, experimentos, conceitos e relações. Com as informações o 

aluno poderá perceber que existem outras visões e explicações para as situações 

problematizadas e comparar esse conhecimento científico com o senso comum. 

Aplicação do conhecimento: Neste momento ocorrerá a verificação do 

conhecimento sistematizado e construído pelo educando, para que ocorra a consolidação 

da aprendizagem que une teoria e prática. 

“As diretrizes curriculares que norteiam a educação básica no estado 

do Paraná assumi posicionamento contrário ao método único, no ensino de 

ciências se faz necessário ampliar os encaminhamentos metodológicos para 

abordar os conteúdos escolares de modo que os estudantes superem os 

obstáculos conceituais oriundos de uma vivência cotidiana.” (PARANÁ, 

2008 p.57).  

 

Por isso, pensou-se no desenvolvimento de uma metodologia problematizadora, 

com atividades práticas com o tema fermentação, que segundo as diretrizes está hoje de 

acordo com os pressupostos da ciência. 



Diante do enfoque metodológico delimitado serão utilizadas diferentes 

abordagens, estratégias e recursos pedagógicos, tecnológicos para que desta forma seja 

alcançado a amplitude do conhecimento científico. Assim faz-se necessário para 

desenvolver esta unidade didática, ampliar os encaminhamentos metodológicos para 

conteúdos escolares, de modo que os estudantes superem os obstáculos conceituais 

oriundos de sua vivência cotidiana. 

Por meio dos três momentos pedagógicos elaborou-se um plano de atividades 

que consiste em: experiência realizada pelo professor para demonstrar as reações da 

fermentação, atividades investigativas com o uso do laboratório de informática, aulas 

expositivas e dialogadas sobre conceitos utilizados nas atividades experimentais 

realizadas. 

 

1) AULA PRÁTICA 

Essa modalidade didática consiste em atividades cujo objetivo é o contato com o 

que se irá estudar, manipulando e estudando materiais e instrumentos ligados à vivência 

do educando. Esta também permitirá um desafio à imaginação e ao raciocínio do 

estudante, pois ao trabalhar em grupo para resolver as questões problematizadoras, os 

mesmos poderão compreender conceitos básicos, bem como desenvolver habilidades 

(Krasilchick, 2008). Além de motivar os estudantes para entender o conteúdo que está 

sendo trabalhado esse poderá facilitar para que a aprendizagem possa ser concretizada. 

 

2) AULA EXPOSITIVA E DIALOGADA 

Neste momento o professor irá trazer à tona algumas definições do que vai ser 

trabalhado, ou seja, trocar ideias e transmitir informações. Essa aula expositiva e 

dialogada é necessária para sugerir atividades, nas quais o professor vai avaliar os 

conhecimentos que o educando já possui do conteúdo que está sendo encaminhado, para 

que juntos, professor e educando possam construir o saber científico. 

 

3) ABORDAGEM PROBLEMATIZADORA 

 É uma motivação para início do conteúdo. Essa ação aproxima o conteúdo que o 

aluno tem com o conhecimento científico escolar que se pretende alcançar. 

 

4) DISCUSSÕES E DEBATES 

Técnica que permite ao educando contribuir com suas ideias no assunto 

trabalhado melhorando a relação entre os colegas e o professor. Esses debates também 



servem para que o professor consiga saber como está o aprendizado. Os debates tornam 

as aulas mais dinâmicas e participativas, com argumentações diversas. 

 

5) ESTUDO DE TEXTO 

O estudo de texto é importante porque uma boa leitura faz com que o estudante 

consiga interpretar conceitos que, muitas vezes, não conseguiu captar durante a 

exposição dos conteúdos. Exprimir-se oralmente, produzir textos, conhecer diversas 

formas de obter informações (observação, experimento, leitura de texto e imagem, 

entrevista) são formas de ampliar os conhecimentos. O estudante, neste momento, irá 

fazer a leitura de rótulos de fermentos. O objetivo deste recurso é fazer com que o aluno 

interprete, compreenda e aprenda o porquê da diferença entre os tipos de fermento.  

 

6) HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

Histórias em Quadrinhos (HQ) são imagens obtidas através de desenhos que 

trazem uma linguagem simples e de fácil compreensão escrita dentro dos balões. De 

acordo com as diretrizes curriculares do PR, o lúdico permite maior interação com os 

assuntos abordados, e quanto mais intensos for esta interação, maior será o nível de 

percepções e reestruturações cognitivas realizadas pelos estudantes. O lúdico deve ser 

considerado nas estratégias de ensino, independente da série e faixa etária do estudante 

e deve ter um adequado encaminhamento, linguagem e recursos utilizados como apoio. 

(PARANÁ, 2008 p.77).  Neste trabalho os alunos verão slides em quadrinhos e também 

um vídeo com explicações do assunto desse recurso lúdico. 

 

7) VÍDEO 

O vídeo é importantíssimo em alguns momentos da aprendizagem. O professor, 

como orientador, vai saber em que momento será importante parar para realizar 

explicação. Nesse trabalho irá se usar tvpendrive (disponível em todas as escolas 

estaduais do estado do Paraná) através do filme: Kika – “De onde vem o pão.” 

(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/811/domínio-efsi-cie-0042.wmv). 

A utilização desse material tem como finalidade contribuir para a aprendizagem sobre o 

tema abordado. 

 

 

 

 



ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

O presente trabalho está inserido no âmbito do programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, projeto esse relevante enquanto política de formação continuada e 

valorização dos professores da rede pública de ensino do estado do Paraná. Uma das 

atividades propostas aos professores integrantes do programa é à produção de um 

material didático pedagógico que atendesse às necessidades de aprendizagem dos 

educandos das escolas públicas do estado do Paraná. Este material foi pensado para ser 

implementado em uma turma do 8º ano do ensino fundamental utilizando como 

metodologia os três momentos pedagógicos. 

O tema escolhido para a elaboração deste material foi fermentação. Na 

metodologia escolhida o aluno irá buscar o conhecimento de uma maneira participativa, 

despertando o gosto pela disciplina de ciências. É possível, também, trabalhar com essa 

metodologia, conteúdos de outras áreas (matemática, português, história etc.) e 

modalidades de estudo. 

Este trabalho ajudará professores de ciências a ampliar o conhecimento sobre os 

momentos pedagógicos utilizados na problematização, para oportunizar reflexões a 

respeito dos encaminhamentos metodológicos adotados, procurando melhorar a prática 

de um ensino problematizador, que contribui no processo ensino aprendizagem. 

Ao se elaborar este projeto pensamos em um material que poderá ser utilizado 

pelos professores de rede estadual de ensino do estado do Paraná. A unidade didática 

para trabalhar os momentos pedagógicos foi elaborada da seguinte maneira: 

 

PRIMEIRO MOMENTO: Problematização inicial 

 

 Partindo de algumas questões problematizadoras, o professor proporcionará aos 

educandos momentos de reflexão, para que eles possam apresentar explicações de 

acordo com os conhecimentos que têm sobre o que está sendo proposto. 

 

1ª ATIVIDADE 

 

NÚMERO DE AULAS: 4 h 

CONTEÚDO: Experimento com fermento químico e fermento biológico 

OBJETIVO: Observar a evidência da atuação das leveduras do fermento biológico 

sobre a mistura de água com açúcar e a rápida atuação do fermento químico. Por ser 



realizado com elementos diferentes, não há necessidade de um ser vivo para ocorrer a 

fermentação.  

ENCAMINHAMENTOS: Em grupos de cinco integrantes, o professor distribui o 

texto para que o grupo realize o experimento e observe como reage o fermento 

biológico e o fermento químico. 

 

EXPERIMENTO COM O FERMENTO 

BIOLÓGICO 

Material: Fermento para pão (desidratado 

ou compactado em tabletes); 

Garrafa plástica; 

Água morna; 

Açúcar; 

Balão (de aniversário); 

Um recipiente para dissolver o fermento 

na água morna.  

EXPERIMENTO COM O FERMENTO 

QUÍMICO 

 

Material: Fermento químico; 

Garrafa plástica; 

Água quente; 

Vinagre; 

Balão (de aniversário); 

Papel filtro.  

 

PROCEDIMENTO: Serão preparadas duas garrafas, uma para o fermento biológico e 

outra para o fermento químico. Para o fermento biológico, mistura-se na jarra a água 

morna ao fermento. Os alunos devem ser lembrados de que estão trabalhando com um 

fermento biológico, portanto, a mistura dos ingredientes deve ser feita com cuidado para 

não causar um rompimento das células do fermento (o que resultaria em fracasso da 

experiência, ou no não crescimento do pão). Depois, deve-se despejar delicadamente o 

conteúdo na garrafa e adicionar açúcar. Fechar o gargalo da garrafa com o balão, 

encaixando-o. 

Para o experimento químico, prepara-se uma trouxinha colocando fermento 

químico em um pedaço de papel filtro e dobrando-o de maneira que possa ser 

manipulado sem que o fermento escape e possa ser introduzido pelo gargalo da garrafa 

no momento indicado. Feito isso, coloca-se na garrafa o vinagre e a mesma medida de 

água fervente totalizando 2/3 da garrafa. Neste momento é preciso agilidade: joga-se a 

“trouxinha” de papel com fermento na garrafa e rapidamente tampa-se com o balão (o 

qual deve ser testado antes, pois se ele estiver furado o experimento estará perdido). 

Solicita-se que os estudantes comparem com a primeira garrafa preparada. O 

professor comentará, em grupo, o que ocorreu registrando para depois compartilhar com 

toda a turma/sala. 



 

QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS:  

 

 O que as duas experiências têm em comum?  

 Qual a diferença entre os dois tipos de fermentos utilizados no experimento? 

 O que você sabe sobre fermento químico e fermento biológico? 

 Por que se utiliza fermento no preparo das massas? 

 O que vocês observaram com esse experimento? 

 Qual dos dois fermentos é utilizado na fabricação do bolo? E do pão? 

 Que substância é produzida no processo de fermentação? 

 Qual a composição do fermento biológico? E a do fermento químico? 

 

O professor ao final registrará as respostas dos alunos sobre o experimento para 

posteriormente refletirem juntos sobre elas. 

 

Fonte do experimento: www.diadiaeducacao.pr.gov.br 

 

SEGUNDO MOMENTO: Organização do conhecimento 

 

 O professor fornecerá as informações necessárias para que ocorra o confronto 

entre os conhecimentos que os alunos possuem e o conhecimento científico. Numa 

interação entre professor e aluno ocorrerá a construção do conhecimento capaz de ser 

sistematizado e organizado, visando a sua consolidação. 

 

2ª ATIVIDADE 

 

NÚMERO DE AULAS: 4h 

CONTEÚDO: Bolo realizado pelo grupo com proporções por eles definidas.  

OBJETIVO: Mostrar quais as funções químicas e processos físicos que ocorrem 

quando misturados os ingredientes de um bolo, sob a ação do calor, bem como a 

importância das proporções para um resultado satisfatório. 

ENCAMINHAMENTOS: dividir a turma em grupos contendo cinco integrantes em 

cada. Pedir aos mesmos que montem uma receita para fazer um bolo de caneca com os 

ingredientes que terão sobre a mesa para uso e os medidores diversos. Depois de 

confeccionada a receita e o bolo já assado no micro-ondas cada equipe observará seu 



bolo e escreverá sobre o resultado obtido. Em seguida, os grupos compartilharão sua 

receita, assim como o resultado obtido com os demais grupos da turma.  

INGREDIENTES NECESSÁRIOS: Farinha, ovos, leite, açúcar, fermento químico, 

margarina, água, chocolate em pó, canecas, colheres, aparelho de micro-ondas, 

medidores.  

 

QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS:  

 O que faz o bolo crescer? 

 Por que, com o aquecimento, a massa se transforma em bolo? 

 O bolo despois de assado altera sua cor e seu cheiro? Por quê? 

 Por que precisamos de medida para fazer um bolo? 

 Tem química no bolo? 

 Quais ingredientes utilizam-se para fazer um bolo básico? 

 Por que logo que fazemos o bolo colocamos para assar? E o pão temos que 

esperar? 

Fonte: www.diadiaeducação.pr.gov.br 

 

3ª ATIVIDADE 

 

NÚMERO DE AULAS: 4h 

CONTEÚDO: Bolo com receita na proporção definida.  

OBJETIVO: Mostrar quais as funções químicas e processos físicos que ocorrem 

quando misturados os ingredientes de um bolo, sob a ação do calor, bem como a 

importância das proporções para um resultado satisfatório.  

ENCAMINHAMENTOS: Pesquisa de receitas de bolo de caneca, com proporções 

corretas. Preparação dos bolos a partir das receitas, novamente em grupos, para 

confirmar o resultado.  Após a experiência, os alunos em grupo discutirão os resultados 

positivos obtidos através da utilização de proporções corretas dos ingredientes, assim 

como do fermento químico.  O professor registra todas as colocações feitas pelos 

alunos, para discussão posterior. 

INGREDIENTES NECESSÁRIOS: Farinha, ovos, leite, açúcar, fermento químico, 

margarina, água, chocolate em pó, canecas, colheres, aparelho de micro ondas, 

medidores. 

Discussão em grande grupo: 

http://www.diadiaeducação.pr.gov.br/


 Houve diferença entre o primeiro bolo e o segundo, nos quais as quantidades de 

ingredientes estavam na proporção? 

 E o crescimento entre as duas receitas como aconteceu? 

 

ATIVIADE PARA CASA: Pesquisar qual é a importância de cada um dos ingredientes 

utilizados na fabricação do bolo. 

Fonte: www.diadiaeducação.pr.gov.br 

 

4ª ATIVIDADE 

 

NÚMERO DE AULAS: 2h 

CONTEÚDO: Componentes presentes no fermento químico. 

OBJETIVO: Conhecer os componentes presentes no fermento químico.  

ENCAMINHAMENTOS: Estudo do rótulo do fermento químico, para tentar 

compreender quais componentes estão presentes nesse ingrediente tão importante para 

as receitas cotidianas.  

QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS: 

 Qual a composição do fermento químico? 

 Quais as marcas de fermento químico que você conhece? 

 Todos os fermentos químicos tem a mesma composição? Explique. 

Fonte: www.diadiaeducação.pr.gov.br 

 

5ª ATIVIDADE 

 

NUMERO DE AULAS: 4h 

CONTEÚDO: Investigando a ação do fermento biológico. 

OBJETIVO: Descobrir entre os ingredientes utilizados para preparar pão, quais são 

usados como alimento pelos lêvedos (fermento biológico). 

ENCAMINHAMENTOS: Colocar os ingredientes indicados na tabela em cada tubo 

ou garrafa pet. Colocar três colherinhas de chá de fermento. No caso do açúcar e/ou 

farinha de trigo, usar uma colher de sopa de cada um e, no caso da água, usar um copo. 

Para misturar os ingredientes que vão ser colocados nos tubos ou nas garrafas em que 

entram água morna e fermento, fazer o seguinte: colocar o fermento no copo de vidro; 

em seguida colocar um pouquinho de água e misturar bem, até formar uma pasta; Só 

depois acrescentar o que a montagem pedir, açúcar ou farinha, completando depois o 

http://www.diadiaeducação.pr.gov.br/
http://www.diadiaeducação.pr.gov.br/


copo com água. Mexer bem a mistura para que a substância se dissolva totalmente na 

água. 

Usar o funil para colocar as misturas nos tubos ou nas garrafas. Se preferir, 

encaixe bexigas de borracha, amarrando-as com barbantes. Caso não queira usar bexiga 

pode somente observar. 

Etiquetar todos os tubos ou garrafas, colocando a data e a hora em que foi 

preparado. 

Para cada nova mistura lavar o funil, o copo e a colher. 

Esperar uns quinze minutos e anotar o que aconteceu; pode-se observar 

segurando o tubo ou a garrafa, se a temperatura é igual de uma para a outra. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO:  

 

 

QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS:  

Antes da realização da experiência: 

 Em que tubo(s) você espera que vá se formar maior quantidade de bolhas? Por 

quê? 

 Você acha que em algum dos tubos não se formarão bolhas? Por quê?  

Após 15 minutos: 

 Em que tubo e observa maior formação de bolhas? 

 Qual é o conteúdo deste tubo? 

 Então, o que é essencial para que o fermento biológico produza bolhas de gás 

carbônico? 

 Discutir em grupo (5 integrante) : De onde vem o gás que faz a massa estufar? 

 Qual é a função do açúcar e da água morna? 

As respostas dos alunos serão registradas para posterior debate entre os colegas. 

Após a realização da experiência será necessário que o professor explique as diferenças 

cientificas entre os dois tipos de fermento utilizados.  

 

Frascos Conteúdo dos frascos 

1 Fermento biológico, óleo e açúcar. 

2 Fermento biológico, farinha e óleo. 

3 Fermento biológico, água morno e açúcar. 

4 Fermento biológico e água morna. 

5 Fermento biológico, água morna, e farinha. 



FERMENTO QUÍMICO: é um produto formado de substancias ou mistura de 

substancias químicas que, pela influencia do calor e/ou umidade, produz 

desprendimento gasoso, capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos 

ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Destinam-se a ser empregados 

no preparo de pães especiais, broas, biscoitos, bolachas e produtos a fim de 

confeitaria.  

FERMENTO BIOLÓGICO OU LEVEDURA ATIVA: é o produto obtido de culturas 

puras de leveduras (Saccharomycescerevisias) por procedimento tecnológico 

adequado e empregado para dar sabor próprio e aumentar o volume e a porosidade dos 

produtos forneados. É utilizado no preparo de pães e certos tipos de biscoitos e 

produtos a fim de confeitaria. De acordo com seu teor de umidade, é classificado em: 

fermento fresco (fermento prensado), fermento verde e levedura prensada, fermento 

seco (fermento desidratado e levedura seca). Para ampliar os resultados sobre 

atividade que dependem de fermentos, você pode citar exemplos como: os queijos 

(fermentação lática presente em diferentes tipos de queijo entre eles o Cattage), 

bebidas fermentadas (cerveja, sidra, vinhos, etc.).   

 

Fonte: www.diadiaeducação.pr.gov.br 

 

6ª ATIVIDADE 

 

NÚMERO DE AULAS: 3h 

CONTEÚDO: O filme da Kika – “De onde vem o pão?” 

OBJETIVO: Conhecer a história do pão desde a antiguidade, a obtenção da farinha e 

das etapas de produção do pão na padaria. 

ENCAMINHAMENTOS: Antes dos educandos assistirem ao vídeo da Kika – “De 

onde vem o pão?” terão que responder (grupo de 5 integrantes ) as seguintes questões: 

 Por que o pão cresce? 

 Qual a importância dos ingredientes do pão?  

Assistirão ao filme e após continuaram em grupo na qual escreverão sobre as etapas de 

produção do pão e após apresentaram a toda turma da sala de aula. 

 

TEMA DE CASA: Pesquisar uma receita de pão para próxima aula, na qual farão o 

pão. 

 

7ª ATIVIDADE 

 

NUMERO DE AULAS: 4h 

CONTEÚDO: Produzindo o pão.  

OBJETIVO: Entender como reagem os produtos na fabricação do pão utilizando a 

prática para esse conhecimento. 

http://www.diadiaeducação.pr.gov.br/


ENCAMINHAMENTOS: Através da receita, os alunos, em grupos fabricarão o pão, 

analisando cada um dos processos, desde a preparação do fermento, mistura dos 

ingredientes, tempo de descanso e tempo de forneamento da massa, (que será feita na 

churrasqueira); onde os alunos receberão um cabo de vassoura para por sua massa e 

assar (stock brot). Após isso, os alunos deverão expor suas observações para a sala e 

discutirão cada etapa. Durante a preparação do pão o professor explicará aos alunos a 

necessidade de descanso do fermento e da massa, a proporção dos ingredientes e a 

diferença entre este fermento e o fermento químico, em sua atuação.  

MATERIAL NECESSÁRIO: farinha, agua, ovos, leite, margarina, banha, açúcar, sal, 

fermento biológico, bacias, colheres, medidor, cabo de vassoura.  

 

QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS:  

 Por que o pão cresce? 

 Qual é a importância dos ingredientes do pão? 

 Por que precisamos esperar para a massa do pão descansar? 

 

ATIVIDADE PARA CASA: Pesquisar qual é a importância de cada um dos 

ingredientes utilizados para a fabricação do pão.  

Individualmente os alunos receberão a experiência com as bolinhas de massa de 

pão, as quais levarão para casa para observar as reações de cada uma. Ao retornarem 

após a experiência, os alunos deverão expor suas observações para a sala. 

 

PROCEDIMENTO: Três bolinhas de massa de pão com fermento, colocadas em copo 

com 1) água em temperatura ambiente; 2) água gelada; 3) água quente. 

 

Responda o questionamento completando a tabela. O que acontece com a bolinha de 

massa de pão com fermento em cada uma das etapas? 

 

 Ao colocar no copo 30 minutos depois 4 horas depois 

Água em temperatura 

ambiente 
   

Água gelada    

Água quente    

 O que observou? 

 Que fatores afetam o crescimento dos organismos presentes no fermento? 

Fonte: www.diadiaeducação. pr.gov.br 



 

8ª ATIVIDADE 

 

NÚMERO DE AULAS: 2h 

CONTEÚDO: Rótulos de fermentos biológicos fresco e seco. 

OBJETIVO: Diferenciar os dois tipos de fermento biológico. 

ENCAMINHAMENTO: Grupos de cinco integrantes irão trazer rótulos de 

fermento biológico fresco e seco. 

QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS: 

 Qual a diferença ou semelhança que há entre o fermento fresco e o fermento 

seco? 

 Ao fazermos o pão será que existe diferença em se usar um ou outro?  

Fonte: www.diadiaeducação.pr.gov.br 

 

TERCEIRO MOMENTO: Aplicação do conhecimento 

 

 Neste momento, as questões e situações da problematização inicial deverão ser 

retomadas. As respostas das questões iniciais serão rediscutidas e confrontadas com o 

conhecimento teórico e prático científico adquirido pelos alunos através da interação 

entre aluno e professor durante a realização das atividades e experiências. 

 

9ª ATIVIDADE 

 

NÚMERO DE AULAS: 5h 

CONTEÚDO: Slides Simulação “O milagre das massas”. 

OBJETIVO: Rediscutir e sistematizar as questões iniciais. 

ENCAMINHAMENTOS: Retomada dos questionamentos feitos em cada uma das 

etapas para fixar e avaliar a apreensão dos conteúdos trabalhados, em forma de 

atividades.  

Discussão em grupo e confecção de cartazes para relacionar as respostas obtidas 

inicialmente com as respostas obtidas agora.  

Os slides farão uma breve revisão das atividades desenvolvidas. 

Atividades para revisão: 

Assinale um x na alternativa correta: 

1)Qual o fermento que é utilizado na fabricação de pizzas e pães? 

(   )  Químico 

http://www.diadiaeducação.pr.gov.br/


(   )   Biológico 

2) A fórmula do bicarbonato de sódio (fermento químico) é: 

(   )   H2O 

(   )   NaHCO3 

(   )   Na2CO3 

(   )   CO2 

3) O crescimento da massa do bolo ocorre: 

(   )  Antes do forneamento 

(   )  Depois do forneamento 

4) No caso de pães a ação do fermento biológico produz gás carbônico? 

(   )  Certo 

(   )  Errado 

5) O fermento biológico é composto de: 

(   )  Bicarbonato de sódio 

(   )  Dióxido de carbono 

(   )  Leveduras 

6) Qual das substâncias abaixo é responsável pelo crescimento das massas de pães e 

bolos? 

(   )  Glicose 

(   )  leveduras 

(   )  Dióxido de carbono 

(   )  Bicarbonato de sódio 

 

Fonte: www.diadiaeducação.pr.gov.br 

 

QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS: 

 

 O que as duas experiências têm em comum?  

 Qual a diferença entre os dois tipos de fermentos utilizados no experimento? 

 O que você sabe sobre fermento químico e fermento biológico? 

 Por que utiliza fermento no preparo das massas? 

 O que você observou com experimento realizado na 1ª atividade? 

 Qual dos dois fermentos é utilizado na fabricação do bolo? E do pão? 

 Que substância é produzida no processo de fermentação? 

 Qual a composição do fermento biológico? E a do fermento químico? 



 O que o fermento químico e biológico tem em comum? 

 Por que os fermentos fazem a massa crescer? 

 Quais os cuidados devem ter em relação ao fermento químico?  

 Quais cuidados devem ter em relação ao fermento biológico? 

 A fermentação pode ocorrer mesmo que não existam nutrientes disponíveis para 

os lêvedos? 

 Certa quantidade de massa de pão é deixada descansando por uma hora em um 

ambiente levemente aquecido e ventilado. Durante esse período todos os lêvedos 

estão obtendo energia por fermentação? Justifique sua resposta. 

 Por que deixamos a massa do pão descansar antes de pôr no forno e a massa do 

bolo não? 

 

“O milagre das massas” Fonte: diadiaeducação.pr.gov.br 

< portaldoprofessor.mec.gov.br/showResource.action > 
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