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RESUMO 

 O presente artigo propõe o uso de atividades experimentais como uma metodologia 
capaz de promover uma aprendizagem mais signif icativa  nas aulas de ciências. As 
atividades propostas foram realizadas em sala de aula com alunos do 9º ano da Escola 
Estadual Professora Adélia Antunes Lopes, os conteúdos propostos foram matéria e suas 
propriedades. O objetivo do projeto foi despertar o interesse dos alunos pelas aulas de 
ciências e aproximar o conteúdo estudado de sua realidade  usando como metodologia 
atividades experimentais, dando maior signif icado ao aprendizado. O desenvolvimento 
do trabalho em âmbito escolar envolveu a aplicação de um questionário investigativo 
acerca do conhecimento dos alunos sobre o conteúdo a ser trabalhado e da importância 
das atividades práticas nas aulas de ciências; apresentação das normas de segurança 
de laboratório; antes de cada experimento foi trabalhado um texto introdutório e questões 
problematizadoras para aguçar a curiosidade acerca do conteúdo; após cada 
experimento foi realizada uma avaliação com questões, desenhos e relatórios. Como 
produção final os experimentos real izados e outros pesquisados pelos alunos foram 
apresentados a comunidade no dia de integração escola/comunidade . Nos experimentos 
desenvolvidos percebeu-se que os alunos demonstraram interesse em participar,  
dinamismo e entrosamento nos grupos. As avaliações realizadas indicaram que o 
trabalho contribuiu signif icativamente na aprendizagem dos alunos e despertou o 
interesse pelas aulas de ciências . 
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1. INTRODUÇÃO 

Apesar dos constantes avanços na área da ciência e tecnologia, o 

ensino da disciplina de ciências continua limitado às aulas expositivas, as 

quais o aluno apenas repete o que lhe ensinaram metodicamente. Muitos 

professores compartilham da ideia de que o uso de experimentação auxilia 

no processo de ensino e aprendizagem de ciências.  

Nós, professores de Ciências, sabemos que a experimentação é de 

supra importância no Ensino de Ciências, pois ela consegue unir teoria e 

prática e funciona como um meio de motivar os alunos, além de facilitar a 

compreensão dos conteúdos que estão em pauta.  

 De acordo com as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, 

 

“As atividades experimentais estão presentes no ensino de 
Ciências desde sua origem e são estratégias de ensino 
fundamentais. Podem contribuir para a superação de obstáculos 
na aprendizagem de conceitos científ icos, não somente por 
propiciar interpretações, discussões e confrontos de ideias entre 
os estudantes, mas também pela natureza investigativa ” 
(PARANÁ, 2008, p.71) . 

 

 

Contudo, o que se observa é que essas atividades ou não acontecem 

por falta de laboratório ou por falta de preparo dos professores que não 

tiveram em sua formação aulas de laboratório ou quando acontecem são 

atividades que visam apenas relacionar teoria e prática não provocando 

assim uma aprendizagem significativa.  

Enfim, sabe-se que estudos mostram que as aulas de ciências onde o 

professor usa apenas recursos didáticos limitados como livro didático e 

quadro negro não promovem uma aprendizagem significativa.   

 Se a experimentação é tão importante para o Ensino de Ciências, de 

que forma o professor pode melhorar ou mudar o quadro de apatia, aversão 

e desinteresse em relação às aulas de ciências usando a experimentação 

como recurso didático?  



Pensando nesta problemática, desenvolvemos este projeto de 

intervenção para o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), com     

o objetivo de despertar o interesse dos alunos pelas aulas de ciências e 

aproximar o conteúdo estudado de sua realidade  usando como metodologia 

atividades experimentais, dando maior significado ao aprendizado. De 

acordo com Gasparin, 

 

“A tarefa docente consiste em trabalhar o conteúdo científ ico e 

contrastá-lo com o cotidiano, a f im de que os alunos, ao 

executarem inicialmente a mesma ação do professor, at ravés das 

operações mentais de analisar, comparar, explicar, generalizar, 

etc., apropriem-se dos conceitos científ icos e neles incorporem os 

anteriores, transformando-os também em científ icos constituindo 

uma nova síntese mais elaborada” (GASPARIN,  2002 p.58). 

 

 

2. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E A EXPERIMENTAÇÃO   

 

Sobre a importância da experimentação como estratégia facilitadora 

da aprendizagem no ensino de Ciências, as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica, na qual o plano de trabalho docente dos professores do 

Paraná se baseia, diz que “as atividades experimentais possibilitam ao 

professor gerar dúvidas, problematizar o conteúdo que pretende ensinar e 

contribuem para que o estudante construa suas hipóteses” (PARANÁ, 2008, 

p.72).  Neste sentido POLETTI (2001) enfatiza que a realização de 

atividades práticas é de fundamental importância no processo de ensino 

aprendizagem, fazendo com que o aluno aprenda, compreenda e fortaleça 

o conhecimento adquirido. Tratando ainda da importância da 

experimentação. Já SANTOS (2005) enfatiza que: 

 

O ensino por meio da experimentação é quase uma necessidade 
no âmbito das ciências naturais. Ocorre que podemos perder o 
sentido da construção científ ica se não relacionarmos 
experimentação, construção de teorias e realidade 
socioeconômica e se não valorizarmos a relação entre teoria e 
experimentação, pois ela é o próprio cerne do processo científ ico. 
(SANTOS, 2005, p.61).  



 

O professor de ciências deve usar a experimentação como um recurso 

metodológico que facilite a aprendizagem de seus alunos. De acordo com 

as DCE: 

A inserção de atividades experimentais na prática docente 
apresenta-se como uma importante ferramenta de ensino e 
aprendizagem, quando mediada pelo professor de forma a 
desenvolver o interesse nos estudantes e criar si tuações de 
investigação para a formação de conceitos (PARANÁ, 2008, p.76).  

 

   Porém é necessário que essas atividades não sejam trabalhadas 

como meras receitas, nas quais os alunos recebem um roteiro para seguir 

e devem chegar ao resultado esperado pelo professor, não havendo assim 

a participação efetiva dos alunos. Sobre esta forma de se conduzir as 

experimentações as diretrizes curriculares afirmam que: 

 

[...] é importante que essas práticas proporcionem discussões, 
interpretações e se coadunem com os conteúdos trabalhados em 
sala. Não devem, portanto, ser apenas momento de comprovação 
de leis e teorias ou meras ilustrações das aulas teóricas (PARANÁ, 
2008, p.76). 

 

 

 Para tornar a aula experimental um momento de aprendizagem e 

motivar os alunos a participarem de forma efetiva, a ajuda pedagógica do 

professor é essencial. Problematizar o conteúdo por meio de 

questionamentos, com a finalidade de provocar dúvidas, aguçando a 

curiosidade dos alunos e promovendo sua reflexão. Sobre essa concepção 

da experimentação (BECKER, 1994, p.92) afirma “compreende que o aluno 

só aprenderá alguma coisa, isto é, construirá algum conhecimento novo, se 

ele agir e problematizar sua ação”. Ainda sobre a importância da 

problematização das aulas experimentais (ROSITO, 2003 p. 208) afirma 

que: 

 

 



É importante destacar que boas atividades experimentais se 
fundamentam na solução de problemas, envolvendo questões da 
realidade dos alunos, que possam ser submetidos a conflitos 
cognitivos. Desta forma, o ensino de Ciências, integrando teor ia e 
prática, poderá proporcionar uma visão das Ciências como uma 
atividade complexa, construída socialmente, em que não existe um 
método universal para resolução de todos os problemas, mas uma 
atividade dinâmica, interativa, uma constante interação de 
pensamento e ação. 

 

 

Sobre a função problematizadora do professor na preparação das 

aulas experimentais vale colocar o pensamento de Carvalho , et al (1988) 

que diz: 

 

É o professor que propõe problemas a serem resolvidos, que irão 
gerar ideias que, sendo discutidas, permitirão a ampliação dos 
conhecimentos prévios; promove oportunidades para a reflexão, 
indo além das atividades puramente práticas; estabelece métodos 
de trabalho colaborativo e um ambiente na sala de aula em que 
todas as ideias são respeitadas (CARVALHO, et al 1998, p.25). 

 

 

Durante as aulas experimentais o professor não deve desconsiderar 

experimentos que apresentam erro ou que não deram certo, essas 

atividades devem ser aproveitadas para se descobrir o que não deu certo, 

que fator interferiu no resultado. As diretrizes curriculares afirmam que 

“diante da concepção de ciência, entendida como dinâmica, falível e 

provisória, faz-se necessário que o professor valorize os resultados 

considerados errados e experimentos que não funcionaram” (PARANÁ, 

2008, p.72). 

   Apesar da importância das atividades experimentais no ensino de 

ciências muitos professores ainda não utilizam essa atividade por não 

possuírem na escola um laboratório montado com vidrarias e reagentes, 

que são caros. Contudo é importante frisar que muitas atividades podem 

ser realizadas em sala de aula ou em outro espaço na escola e com 

materiais alternativos e de fácil acesso.  

Sobre essa possibilidade as diretrizes curriculares dizem que “Tais 

atividades não têm como único espaço possível o  laboratório escolar, visto 



que podem ser realizadas em outros espaços pedagógicos, como a sala de 

aula, e utilizar materiais alternativos aos convencionais ” (PARANÁ, 2008 

p.76). 

Sobre a possibilidade de realizar experimentos em ambientes 

alternativos aos laboratórios Rosito (2003) afirma que: 

 

Muitos professores acreditam que o ensino experimental exige um 
laboratório montado com materiais e equipamentos sofisticados, 
situando isto como a mais importante restr ição para o 
desenvolvimento de atividades exper imentais. Acredito que seja 
possível realizar experimentos na sala de aula, ou mesmo fora 
dela, uti l izando materiais de baixo custo, e que isto possa até 
contribuir para o desenvolvimento da criatividade dos alunos. Ao 
afirmar isto, não quero dizer que dispenso a importância de um 
laboratório bem equipado na conclusão de um bom ensino, mas 
acredito que seja preciso superar a ideia de que a falta de um 
laboratório equipado justif ique um ensino fundamentado apenas 
no livro didático (ROSITO, 2003, p.206).  

 

As atividades experimentais podem acontecer de diversas maneiras, 

desde uma simples ilustração ou verificação de leis e teorias , até as que 

estimulam a criatividade dos alunos. Araújo e Abib (2003) classificam as 

atividades experimentais em três modalidades. 

a) Atividade de demonstração:  As atividades de demonstração são 

realizadas pelo professor, é ele quem orienta a observação, dá explicações 

adequando-as aos conteúdos. O aluno apenas observa o fenômeno 

ocorrido. É recomendado quando existem poucos recursos materiais, 

quando não se dispõe de espaço para que todos alunos participem da 

execução ou quando há pouco tempo para a realização do experimento. 

Como observa GASPAR. 

 

A demonstração experimental em sala de aula não é um recurso 
pedagógico autossuficiente nem uma atividade autoexplicativa. 
Não basta apresentá-la, impressionar o aluno e colher o seu 
aplauso para que ele possa aprender os conceitos que motivaram 
a sua apresentação. É indispensável à participação ativa do 
professor ele é o parceiro mais capaz,  é quem domina o abstrato 
e pode extraí- lo do concreto (GASPAR, 2005, p.4).  

 



b) Atividade de verificação: São empregadas com a finalidade de 

confirmar alguma lei ou teoria. Os resultados desses experimentos são 

previsíveis e as explicações conhecidas pelos alunos. Formam no aluno a 

capacidade de interpretar parâmetros que determinam o comportamento 

dos fenômenos observados, articulando os conceitos científicos que 

conhecem. Servem também para motivar e tornar o ensino mais próximo da 

realidade. 

c) Atividade de investigação: Nas atividades investigativas a 

problematização é a base do trabalho, os alunos participam mais 

efetivamente e o professor orienta a atividade. Nela se busca a superação 

da ilustração e da compreensão de leis e teorias (FREITAS e ZANON, 

2007). 

Para Azevedo (2009,p.20) “o objetivo é levar os alunos a pensar, 

debater, justificar suas ideias e aplicar seus conhecimentos em situações 

novas”. 

Freitas e Zanon (2007,p.94) detalham o trabalho do professor que 

desenvolve propostas de investigação científica: 

 

-Lançar ou fazer emergir do grupo uma questão-problema;  

-Motivar e observar continuamente as reações dos alunos, dando 
orientações quando necessário;  

-Salientar aspectos que não tenham sido observados pelo grupo e 
que sejam importantes para o encaminhamento do problema;  

-Produzir, juntamente com os alunos, um texto coletivo que seja 
fruto de negociação da comunidade de sala de aula sobre os 
conceitos estudados 

 

 

Cabe ao professor analisar que modalidade de experimentação usar 

em cada situação, adequando-a ao experimento realizado e ao nível 

cognitivo do aluno. Considerando sempre seus conhecimentos prévios, 

suas opiniões, interesses, conclusões e sugestões. 

 



3- A APLICAÇÃO DO PROJETO NA ESCOLA 

 

   Iniciaram-se os trabalhos na Semana Pedagógica de fevereiro de 

2015, quando foi apresentado este projeto à docentes, equipe pedagógica 

e direção do Colégio Estadual Professora Adélia Antunes Lopes, f ez-se uma 

breve apresentação do Projeto de Intervenção, dos pressupostos teóricos 

com base nos objetivos a serem alcançados durante a aplicação do mesmo. 

Pedimos a colaboração de todos para que o projeto alcance a meta 

proposta. Esclarecendo que as ações presentes no projeto t inham a 

finalidade de tornar as aulas de ciências mais atrativas melhorando a 

aprendizagem dos alunos. 

  O projeto de intervenção pedagógica “A experimentação como 

metodologia facilitadora da aprendizagem no ensino de ciências” , foi 

aplicado no 9º ano, turma B, período matutino do Colégio Estadual 

Professora Adélia Antunes Lopes em Jataizinho. Observamos aqui que os 

experimentos foram realizados em sala de aula usando materiais 

alternativos aos convencionais já que a escola não possui um laboratório.                                                  

O tema PROPRIEDADES DA MATÉRIA, foi escolhido como base para 

desenvolver os experimentos, pois faz parte do Plano de Trabalho Docente  

do 9º ano. 

Iniciamos o trabalho com a aplicação de um questionário3 para fazer 

uma avaliação do conhecimento prévio dos alunos, com base nesta 

investigação pudemos dar andamento a proposta de trabalho. 

Cada assunto trabalhado era iniciado por uma problematização oral 

ou escrita. Foram realizadas leituras de texto do livro didático e vídeos. Os 

experimentos4 eram atividades de fixação, no qual todos participavam 

tornando as atividades um sucesso. Após os experimentos, sempre havia 

questionamentos para fixação do conteúdo. Alguns experimentos foram 

realizados pelo professor, outros foram realizados pelos próprios alunos em 

                                                
3 Questinário completo nos anexos.  
4 Experimentos trabalhados estão nos anexos.  



grupo já que todos os experimentos são simples e com materiais 

alternativos não representando riscos aos mesmos.  

Durante a aplicação do projeto foram surgindo alguns obstáculos 

como salas de aula numerosa. O material utilizado ficou a cargo do 

professor. 

Ao final do trabalho desenvolvido com experimentos, pudemos 

comprovar que realmente a aprendizagem se deu por completa, pois no 

relatório final, os alunos associaram a teoria  explanada em sala de aula, 

através de textos, à prática através dos experimentos e, aprendendo a 

gostar da disciplina de Ciências, vendo que ela está presente no seu 

cotidiano. Ficamos muito felizes com os resultados positivos e apesar de 

todos os obstáculos, vale à pena trabalhar com a metodologia dos 

experimentos. 

 

4- RESULTADOS 

Após analisar todas as atividades desenvolvidas chegou-se à 

conclusão que o objetivo deste projeto de contribuir com o ensino 

aprendizagem de ciências usando experimentos simples como metodologia 

facilitadora da aprendizagem foi alcançado.  

Houve uma participação efetiva dos alunos e a cada passo das 

atividades, senti que estavam estimulados a aprender.  

Analisando as participações do GTR pude notar que muitas escolas 

públicas não contam com laboratório ou materiais específicos, mesmo 

assim, é possível realizar atividades simples em sala de aula, desde que 

sejam observadas as normas de segurança em laboratório de química.  

A quantidade excessiva de alunos nas salas de aula tumultua o 

ambiente durante a realização dos experimentos. 

Quando eram atividades demonstrativas, a participação dos alunos foi um 

pouco menor, mas os resultados obtidos foram satisfatórios. 



 Nas atividades em que os alunos participaram efetivamente do experimento, a 

participação foi total, o nível de discussão dos resultados foi mais alto e após as 

avaliações realizadas observou-se que houve uma aprendizagem significativa.  

Os experimentos tornam os alunos atuantes, construtores de seu 

conhecimento, estimulando o interesse pelas aulas, colaborando para que 

aprendam a interagir com suas dúvidas e a chegar a conclusões, tornando-

se agente de seu aprendizado. 

Enfim, podemos afirmar que uso de experimentações nas aulas de 

ciências auxiliam no desenvolvimento dos conceitos científicos, melhorando 

a compreensão dos conteúdos e aproximando a teoria do cotidiano do aluno 

tornando a aprendizagem significativa 
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ANEXOS 

 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO INICIAL 
 
1- No seu colégio há laboratório? 
(     ) não 
(     ) sim. 
 
2- Qual o nome e descreva-o:.............................. ......................... 
   
3- Você já realizou algum experimento em seu colégio?  
(     ) não 
(     ) sim. 
Qual?_______________________________________  
 
4- O que você pensa a respeito da aula experimental?  
(     ) é importante            (     ) é perigosa                  (     ) aprende mais  
(     ) é motivadora            (     ) não é necessária       (     ) não conheço  
 
5- Você acredita que os experimentos podem ser realizados em outros locais 
como, por exemplo, a sala de aula ou a área externa da Escola?  
(     ) sim                          (     ) não                              (     ) talvez  
Justif ique:  
6. Qual seria, para você, a periodicidade adequada da aula experimental:  
(    ) semanal    (    ) quinzenal    (    ) mensal    (    ) bimestral  
 
7- Para você o que é matéria? Cite exemplos de matéria.  
 
8- Em quais estados físicos a matéria pode ser encontrada?  
 
9- O que é massa? Todos os corpos possuem massa? 
 
10- Que aparelho usamos para medir a massa dos corpos? Os objetos de mesmo 
tamanho possuem mesma massa? Por quê? 
 
11- O que tem mais massa, 1 Kg de chumbo ou 1 Kg de algodão? Justif ique.  
 
12- Que relação há entre o fato do gelo flutuar na água e a grandeza denominada 
densidade? 
 
13- Por que alguns materiais boiam na água?  
14-Dois corpos podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço? 
Justif ique. 
 
15- É possível identif icar propriedades dos materiais com nossos sentidos  ( 
visão, paladar, etc.)? 
16- Podemos utilizar os sentidos para identif icar qualquer tipo de material? 
Justif ique 



 
TEXTO DE INTRODUÇÃO 
 
     O texto de introdução pode ser encontrado no seguinte local:  

https://www.dropbox.com/s/5cfc4eghf1fguck/TEXTO%20DE%20INTRODU
%C3%87%C3%83O.pdf?dl=0 
 
ATIVIDADES 
 
ATIVIDADE 1. Propriedade geral da matéria impenetrabilidade 
 
OBJETIVOS:  
- Entender que todo tipo de matéria ocupa lugar no espaço 
- Observar que o ar ocupa lugar no espaço e é considerado matéria.  
- Perceber que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço.  
 
INTRODUÇÃO:Em um ambiente, tudo que tem massa e que ocupa lugar no 
espaço é considerado matéria. Os experimentos abaixo comprovam que dois 
corpos não podem ocupar simultaneamente o mesmo espaço, a essa propriedade 
da matéria chamamos  impenetrabilidade.  
 
PROBLEMATIZAÇÃO: 
- Para você o que é matéria? 
- Em quais estados físicos podemos encontrar a matéria? 
- O que você conhece que não é matéria? 
 
A) EXPERIMENTO 1 
MATERIAL: Bacia, Água,  Balão de festa 
PROCEDIMENTOS:  Encher a bacia com água e colocar o balão de festa (cheio) 
forçando dentro da água que ira derramar da bacia.  
QUESTIONAMENTOS:  
- A água pode ser considerada matéria? E o balão? 
- O que acontecerá se o balão for colocado na bacia? 
- Em sua opinião, por que  a água derramou? 
- Descreva com suas palavras ou desenhe em seu caderno o que ocorreu durante 
o experimento. 
 
B) EXPERIMENTO 2: 
MATERIAL: 1 garrafa plástica transparente com tampa; 1 recipiente com cerca  
de 20 cm de altura; 1 balão; água; corante alimentício ou suco em pó colorido  
PROCEDIMENTO: 
- Cortar a garrafa plástica transparente aproximadamente ao meio, para construir 
um funil.  
- Colocar a água no interior do recipiente  de modo que o funil possa ser 
mergulhado completamente. 
- Dissolver o corante na água do recipiente. A quantidade de corante a ser  
adicionada depende da quantidade de água existente no recipiente. Adicione o 
necessário para que a água fique bem colorida.  
- Retire a tampa do funil.  
- Mergulhe-o na posição vertical dentro do recipiente com a água colorida, até 
atingir o fundo. Observe o comportamento da água e anote em seu caderno.  
- Retire o funil da água e coloque a tampa. 
- Segure-o na posição vertical e mergulhe-o novamente até o fundo do recipiente. 
Observe o comportamento da água e anote em seu caderno  
- Retire novamente o funil da água. 

https://www.dropbox.com/s/5cfc4eghf1fguck/TEXTO%20DE%20INTRODU%C3%87%C3%83O.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5cfc4eghf1fguck/TEXTO%20DE%20INTRODU%C3%87%C3%83O.pdf?dl=0


- Retire a tampa do funil e encaixe o balão na parte mais estreita ( boca da garrafa 
). 
- Mergulhe o funil com o balão dentro do recipiente com água na posição vertical, 
observe o que ocorre com o funil e o balão. Anote em seu  caderno o resultado 
obtido. 
QUESTIONAMENTOS: 
- Em qual dos procedimentos a água encheu completamente o interior do funil ? 
Por que isso ocorreu? 
- Durante a realização do experimento, houve momentos em que você teve 
dificuldades para mergulhar o funil na água do recipiente? Em quais momentos? 
Por que isso ocorreu? 
- De acordo com o que você observou durante a realização desse experimento, 
por que podemos considerar o ar como matéria? 
FONTE: Projeto Radix paginas 19 a 29 
 
 
ATIVIDADE 2- Propriedade geral da matéria volume 
 
OBJETIVOS:  
-Verificar que o “espaço” que a matéria ocupa pode ser medido;  
- identif icar a maneira de medir volume de corpos irregulares 
 
INTRODUÇÃO:  O volume é uma medida que indica o espaço que um  corpo 
ocupa. Quanto maior o espaço ocupado pelo corpo, maior será seu volume.  
A unidade de medida de volume padrão determinada pelo SI é o metro cúbico ( 
m3). 
Em muitas situações de nosso cotidiano, podemos encontrar o volume expresso 
em mililitros ( ml ) e em litros ( L ).  
1m3   equiva le  a  1000L 
1L   equiva le   a  1000ml        equ ivale a       1000 cm3       equivale a            1 dm3 

 
PROBLEMATIZAÇÃO: 
a) Qual o volume de um copinho de café descartável?  
b) E de uma lata de refrigerante? 
c) E de uma lata de leite? 
d) E de um tanque de combustível de um carro médio?  
e) E da caixa-d’água de onde você mora?  
 
A) EXPERIMENTO: 
MATERIAL:  recipiente transparente graduado; água; corante alimentício; 
diferentes tipos de objetos ( pedra, borracha, bolinha de vidro, madeira)  
PROCEDIMENTOS: 
- Colocar o corante na água para facilitar o visualização;  
- Colocar água no recipiente até certo volume e pedir para que os alunos 
observem sua marcação; 
- Colocar os objetos um a um na água observando o que acontece com o volume 
de água; 
QUESTIONAMENTOS: 
- O que aconteceu com o nível da água no recipiente com a pedra? 
- Por que houve variação no nível da água? 
- A pedra está ocupando espaço? Qual o tamanho desse espaço? 
- Repetir os questionamentos para os outros materiais.  
FONTE: 
- Química Meio ambiente Cidadania Tecnologia pag 21;  Ciências da Natureza 
pág 11 



 
 
ATIVIDADE 3-  Propriedade geral da matéria compressibilidade e elasticidade 
 
OBJETIVOS: 
- Entendender  que a matéria pode diminuir de volume quando sofre compressão  
- Entender que a matéria volta a seu estado normal após cessada a compressão  
- Verif icar que a mesma quantidade de matéria pode ocupar um volume menor;  
-  Identif icar a compressibilidade e a elasticidade como  propriedades gerais da 
matéria 
 
-INTRODUÇÃO: podemos definir compressibilidade como capacidade da matéria 
de se submetida à ação de forças externas (pressão), o volume ocupado pode 
diminuir. 
Dependendo do tipo de matéria, a compressão pode ser maior ou menor. O ar, 
por exemplo, é altamente compressível; já a água se comprime muito pouco.  
Desta forma temos: 
Os gases são facilmente comprimidos.  
Os líquidos são comprimidos até um certo ponto.  
Nos sólidos quase não se percebe a compressão. 
 Podemos definir elasticidade como uma propriedade em que a matéria, dentro de 
um certo limite, se submetida à ação de uma força causando deformação, ela 
retornará à forma original, assim que essa força deixar de agir. Isto ocorre porque 
seus espaços interatômicos e intermoleculares diminuem ou aumentam.  
 
PROBLEMATIZAÇÃO 
- Todo tipo de matéria pode ser comprimida? 
- E a matéria sólida? Sofre compressão? 
- Quando cessa a compressão, a matéria volta ao normal?  
 
A) EXPERIMENTO : 
MATERIAL: seringa; água; corante alimentício 
PROCEDIMENTO:  
- Puxar o êmbolo da seringa de modo que fique cheia de ar  
- Tapar o orifício com o dedo e empurrar o embolo  
- Observar a compressão do ar 
- Soltar o embolo e observar a elasticidade do ar  
- Colocar a mesma quantidade de água na seringa 
- Tapar o orifício com o dedo e empurrar o embolo  
- Observar a compressão da água e a elasticidade da água 
QUESTIONAMENTOS: 
- Por que não conseguimos mover o êmbolo além de um certo ponto?  
- O ar é matéria? E a água? 
- Qual dos dois sofreram maior compressão? E qual tem maior elasticidade?  
FONTE: 
- ciências da natureza 9º ano pag 12; PORTAL DE ESTUDOS EM QUÍMICA 

disponível em: http://www.profpc.com.br/Mat%C3%A9ria_propriedades.htm  
acesso em 24/10/2014 
 
 
ATIVIDADE 4-  Propriedade específica da matéria densidade 
OBJETIVOS:  
- Identif icar densidade como propriedade específica da matéria  
- Estabelecer relação entre densidade e flutuação 

http://www.profpc.com.br/Mat%C3%A9ria_propriedades.htm


- Compreender que a adição de um soluto pode alterar a densidade de um 
solvente. 
- Verif icar que uma mesma substância apresenta diferença de densidade quando  
em estados físicos diferente;  
- Verif icar a diferença de densidade entre a água e o álcool.  
INTRODUÇÃO: Considerando a atração gravitacional do planeta Terra, responda:  
o que pesa mais, 1Kg de chumbo ou 1 Kg de algodão? 
Na verdade eles pesam a mesma coisa ( tem a mesma massa ), no entanto, a 
massa de 1 Kg de chumbo ocupa um volume bem menor que a massa de 1 Kg de 
algodão. Dizemos que o chumbo é muito denso ( sua massa se concentra em um 
pequeno volume). Por sua vez, o algodão é pouco denso ( sua massa se espalha 
em um grande volume). 
Você já deve ter visto alguma reportagem sobre acidentes ambientais, onde 
ocorre um vazamento no casco de grandes navios e estes deixam vazar petróleo 
nas águas do mar, mas você já se perguntou por que o petróleo/óleo fica na 
superfície da água? 
Esta resposta você pode encontrar estudando a densidade dos materiais. Todo 
material possui sua densidade, que é a massa por unidade de volume de uma 
substância. O cálculo da densidade é  feito pela divisão da massa do objeto por 
seu volume, isto é, a densidade existe para determinar a quantidade de matéria 
que está presente em uma determinada unidade de volume.  
A densidade ( ou massa específica) é a relação entre a massa (m) e o volume (v) 
de determinado material ( seja ele sólido, seja líquido, seja gasoso).  
 A densidade pode ser determinada pela expressão matemática:  

 
PROBLEMATIZAÇÃO: 
- Por que alguns materiais boiam na água? 
- A água e óleo  se misturam? Qual f ica por cima? Se o óleo fosse mais denso 
que a água, quando houvesse um derramamento de óleo no oceano o problema 
seria mais fácil ou mais difícil de resolver? 
- Por que os icebergs boiam no oceano? 
 
A) EXPERIMENTO 1: COMPARAÇÃO DE DENSIDADES COM OVO 
MATERIAL: colher; copo fundo e largo transparente; ovo; água; sal  
PROCEDIMENTO: 
- Coloque o ovo dentro de um copo contendo cerca de 150ml de água. Observe o 
que acontece com ovo. 
- Depois, retire-o do copo e acrescente à água uma coher de sal. Agite a água 
por alguns instantes até dissolver todo o sal. Recoloque o ovo no copo e observe 
novamente o sistema. 
- Repita o procedimento anterior algumas vezes até que o sal colocado na última 
adição  não mais se dissolva e se deposite no fundo do recipiente.  
QUESTIONAMENTO: 
- O que ocorre com o ovo colocado na água ( procedimento 1 )? Explique.  
- É possível diferenciar visualmente a água pura da salmoura?  
- Como podemos identif icar o frasco que contém água pura e o frasco que contém 
salmoura, fazendo uso do ovo que foi empregado na experiência? 
- Se você adicionar mais sal à mistura final ( que contém sal não dissolvido no 
fundo do copo), o líquido fica mais salgado? Por quê? 
FONTE: Ser Protagonista pag 65 
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/8302/Ovo_na_agu
a.pdf?sequence=1 
 



B) EXPERIMENTO 2 :  CAMADAS DE LÍQUIDOS 
MATERIAL: 1 frasco cilíndrico alto, transparente e com tampa; Xarope de milho 
ou mel ; Óleo vegetal;  Álcool contendo algumas gotas de corante alimentício ; 
Água com corante alimentício de outra cor;   Objetos pequenos de materiais 
diversos: Bolinha de gude, bolinha de metal, pedaço de vela, bolinha de naftalina, 
rolha de cortiça etc. 
 
PROCEDIMENTO: 
Coloque no frasco o xarope de milho ou mel. Adicione, cuidadosamente, uma 
quantidade semelhante de água contendo algumas gotas de corante, escorrendo -
a pelas paredes do frasco. Adicione a mesma quantidade de óleo vegetal por cima 
da água com corante e, cuidadosamente, adicione o álcool contendo algumas 
gotas de corante por cima do óleo. Coloque pequenos objetos, como bolas de 
gude, pedaços de plástico, rolhas de cortiça, velas, etc. no cilindro e observe. Em 
que camada cada objeto flutuou?  
 
QUESTIONAMENTO: 
-Por que os objetos param em camadas diferentes?  
-Os líquidos irão eventualmente se misturar?  
-Poderíamos ter usado uma outra ordem para a adição dos líquidos? Tente!  
 

FONTE:http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/links/uploads/21/17735
925cada_um_na_sua.pdf acesso em 27/10/2014 
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=lcn&cod=_densidaded
osliquidos acesso em 27/10/2014 

Química Meio ambiente Cidadania Tecnologia pag 25 

 
ATIVIDADE 5- propriedades específicas da matéria: propriedades 
organolépticas- cor 
OBJETIVO 
Reconhecer que podemos usar os sentidos para identif icar propriedade 

específicas da matéria. 
 
INTRODUÇÃO:  
As propriedades organolépticas podem ser percebidas pelos órgãos dos sentidos 
(olhos, nariz, língua). São elas: cor, brilho, odor e sabor.  

PROBLEMATIZAÇÃO 
- Como podemos descobrir as propriedades dos materiais com nossos 
sentidos? 
- Podemos experimentar um material que não conhecemos? Por que?  
A) EXPERIMENTO: IDENTIFICAR A SUBSTÂNCIA PELA COR 
MATERIAL:Dois copos, suco de cenoura e beterraba (ou similares).  
PROCEDIMENTO:Observar os copos com os dois sucos de cores diferentes.  

Atenção: não podemos provar substâncias desconhecidas, pode ser perigoso  

QUESTIONAMENTOS: 
- Qual o suco de cenoura? 
- Como sabemos? 
- O que usamos para descobrir?  
- É possível identif icar propriedades dos materiais com nossos sentidos?  
- Que propriedades são essas? 
- Que outras características da matéria podemos identif icar com nossos sentidos?  
- Podemos usar esse recurso com todo tipo de material? Por quê?  
 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/links/uploads/21/17735925cada_um_na_sua.pdf
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/links/uploads/21/17735925cada_um_na_sua.pdf
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=lcn&cod=_densidadedosliquidos
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=lcn&cod=_densidadedosliquidos


 


