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Resumo: 

 

Por meio do presente trabalho pretende-se 
promover a aprendizagem do conteúdo funções 
inorgânicas, com relevância para o tema “Sais”, 
visto as dificuldades apresentadas pelos alunos 
neste assunto, que envolve fórmulas e reações 
químicas. Neste sentido, serão utilizados em sala 
de aula simuladores, recursos audiovisuais e 
experimentos. Através desta perspectiva, 
pretende-se aprimorar o processo de ensino- 
aprendizagem com o desenvolvimento de 
metodologias diferenciadas articuladas a um tema 
relevante. A pesquisa/intervenção deverá ser 
desenvolvida em uma turma de 1o ano do Ensino 
Médio, no Colégio Estadual Floriano Peixoto. 
Como resultado, espera-se que este material 
contribua para a maior significação da 
aprendizagem dos alunos e que também auxilie 
os professores para ações mais eficientes no 
ensino deste conteúdo na Educação Básica.  

Palavras-chave: 
Recurso Tecnológico, Experimentação, Sais 

Formato do Material Didático: Unidade didática 

Público: 
 

Alunos do 1o ano do Ensino Médio 

 

 

 

 

 

 

  



 

APRESENTAÇÃO 

 

Esta unidade didática será realizada com alunos do 1
o
 ano do Colégio Estadual Floriano Peixoto, no 

município de Laranjeiras do Sul – PR. Pela dificuldade que os alunos apresentam com fórmulas e reações 

químicas, percebe-se a necessidade de elaborar um material didático diferenciado, a fim de promover maior 

compreensão do conteúdo químico, por meio da experimentação e dos recursos tecnológicos disponíveis. É 

de conhecimento geral que os alunos, no Ensino Médio, são acostumados a pensar e agir na construção do 

conhecimento pela oralidade e/ou reprodução mecânica de definições e regras, o que não desperta a atenção 

pelos fenômenos da ciência e, por muitas vezes, ainda colaboram para gerar uma visão distorcida sobre a 

química. Adicionalmente, alguns professores também sentem dificuldade em dar relevância aos temas 

químicos, resultando em superficialidade na exploração dos conteúdos em sala de aula e memorização ou 

apenas confirmação do que já está descrito na literatura por parte dos alunos. Em muitos casos, ainda há a 

falta de conhecimento sobre os recursos tecnológicos e a experimentação. De acordo com GONÇALVES e 

MARQUES (2006, p. 219), nota-se que a experimentação é deixada de lado, considerando que na maioria 

das vezes ocorrem algumas fragilidades para abordar esta prática, como a falta de espaço e de materiais e 

número de aulas insuficientes. Porém, o papel da experimentação vai além de laboratórios sofisticados e 

deve ser repensada de maneira a criar um ensino voltado para a problematização e contextualização dos 

conteúdos. Com os avanços dos recursos tecnológicos, estes também vêm a somar alternativas junto ao 

processo pedagógico, desde que mediado pelo professor. Com a presente unidade pretende-se propor 

alternativas metodológicas que favoreçam a aprendizagem no ensino de química, envolvendo o conteúdo 

funções inorgânicas e o tema “Sais”, através da experimentação e uso de recursos tecnológicos. 
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MATERIAL DIDÁTICO 
 

 

1.Funções Inorgânicas. 

 

Analise os rótulos do catchup e maionese 

 

 Conhecendo o sabor de cada produto, os sais são responsáveis pelo sabor salgado? 

 O catchup é doce, logo não contém sal? 

 A maionese contém sal ou açúcar? 

 Todo sal tem sódio? 

 Os ingredientes de cada produto são formados por elementos 

químicos? Quais? 

 Por que utilizar os sachês?  

 

1.1.Para auxiliar a encontrar as respostas, faça a leitura e o debate 

dos textos abaixo: 

 Substâncias Naturais Orgânicas e Inorgânicas 

http://www.brasilescola.com/quimica/substancias-naturais.      

    

 Funções Inorgânicas  

http://www.mundoeducacao.com/quimica/funcoes-inorganicas.htm 

 

 Substâncias orgânicas e inorgânicas dos seres vivos 

http://www.zun.com.br/substancias-organicas-e-inorganicas-dos-seres-vivos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Para facilitar o estudo 
das substâncias 
químicas, elas foram 
divididas em grupos 
ou funções químicas, 
que são conjuntos de 
substâncias que 
apresentam 
propriedades químicas 
semelhantes, por 
possuírem estruturas 
parecidas. As duas 
principais funções 
químicas são: funções 
inorgânicas e funções 
orgânicas.  
Substâncias Orgânicas 
correspondem àqueles 
compostos que 
derivam do elemento 
carbono; 
Substâncias 
Inorgânicas são 
formadas por todos os 
demais elementos 
químicos. LISBOA, C. Julio. 
Química, Ensino Médio. Coleção 
Ser Protagonista.1ª.ed. São Paulo: 
Edições SM,2010. 

file:///D:/User%20-%20Usuario/Desktop/Substâncias%20orgânicas%20e%20inorgânicas%20dos%20seres%20vivos
http://www.mundoeducacao.com/quimica/funcoes-inorganicas.htm
http://www.zun.com.br/substancias-organicas-e-inorganicas-dos-seres-vivos/


1.2.Experimento 

 

                                                 

Organize seu grupo e vamos ao laboratório!  

E lembre-se das normas de segurança. Evite acidentes!            

 
Fonte:http://experimentologoaprendocomciencia.b

logspot.com.br;  acesso em 
20/09/2014 

Título: Substâncias Inorgânicas e Orgânicas 
 

1º - Em uma cápsula de porcelana colocar uma colher de sal e na outra cápsula colocar uma colher de açúcar 

– levar ao fogo (Bico de Bunsen).      

Observe e anote. 
 
2º - Em um tubo de ensaio colocar 1ml de solução de NaCl e em outro tubo 1ml de clorofórmio (CH3Cl). 

Em seguida, adicionar em cada tubo duas gotas de Nitrato de Prata (AgNO3). 

Observe e anote. 

 

3º - Colocar numa cápsula de porcelana meia colher de naftalina e em outra cápsula sal de cozinha – levar ao 

fogo (Bico de Bunsen). 

Observe e anote. 

 

Questões para discussão 

-Analisando as anotações e os textos lidos anteriormente, explique os resultados obtidos. 

-Conhecendo o que é ponto de fusão, o que se pode concluir? 

 

 

 

 

 

  

http://experimentologoaprendocomciencia.blogspot.com.br/
http://experimentologoaprendocomciencia.blogspot.com.br/


 

 

               
                  Para 

         fazer  
                          
 
 
    http://www.blancodesigns.com.br 

 
 

1.3. Retome os rótulos e preencha a tabela com os ingredientes.                       
 

 

 

                 

                            

 

 

 

 

1.4. Reflexão 

 

2. Aditivos Químicos 

Na formulação dos produtos alimentícios, como o catchup e      

maionese, para que servem o estabilizante e o acidulante?  

E o que é glúten? Faz mal? 

 
 2.1. Assista ao vídeo: “Conservação de Alimentos - aditivos e embalagens”.  

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=QGsR3tX8lkw 

 

   Em seguida, escreva em seu caderno o que aprendeu e apresente para os 

colegas. 

 

Ingredientes presentes nos saches de catchup e 

maionese 

  

  

  

  

  

Responda: será que esses 

ingredientes têm alguma 

semelhança ou diferença...ou 

seja, será que podem ser 

agrupados?  

Elabore uma proposta. 

 

 

http://www.blancodesigns.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=QGsR3tX8lkw


Os conservantes evitam 
a ação de 

microorganismos que 
agem na deterioração 

dos alimentos. 

Os acidulantes têm 
a mesma função 

que os 
aromatizantes, mas 

são utilizados 
principalmente nas 

bebidas, como a 
cidra e os licores 

Os estabilizantes 
mantêm a aparência 

dos produtos por 
um tempo mais 

prolongado 

Os antioxidantes têm a 
função de manter os 

alimentos em boa 
condição de consumo por 

mais tempo, tendo sua 
principal aplicação em 

óleos e gorduras, 
evitando a formação do 

‘ranço’. 

Abaixo, compreenda mais sobre os conservantes necessários para os 

alimentos que ficam nas prateleiras. 

 
  
 

 
 

 
                                  Os corantes fazem com 

`                                                que os produtos 
                                                                                                                       industrializados  
                                                                                                                 adquiram a aparência  
                                                                                                                 dos produtos naturais   

                                                                                                                                                                      tornando-os mais 
                                                                                                                                                                       atrativos para os  
                                                                                                                                                                                  consumidores 

                                                                         ALIMENTO 

 
  
                                          Os acidulantes têm 

                                                                                                                           a função de dar 
                                                                                                                        gosto e aroma aos 
                                                                                                                           alimentos 
                                                                                                                        industrializados  
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
         
Para fazer  

 

 

2.2. Para sua maior familiarização com os conceitos 

anteriores, preencha as lacunas do texto que se segue, com as 

palavras abaixo apresentadas: 
antioxidantes – naturais – estabilizante – artificiais – embalagens – prevenir – 

conservação – inibir – sal – estocados – aparência – conservantes – consistência – sabor  
 
 

 

 

 

 

 

Observação: Glúten é uma proteína composta pela mistura das proteínas gliadina e glutenina, que se encontram 
naturalmente na semente de muitos cereais,como trigocevada, centeio e aveia. Para algumas pessoas, a ingestão de 
glúten provoca danos na parede do intestino delgado, acarretando prejuízos para a saúde. 

Para saber mais acesse:  

http://www.senado.gov.br/senado/portaldoservidor/jornal/jornal70/saude_contem_gluten.aspx 

 

 

http://www.senado.gov.br/senado/portaldoservidor/jornal/jornal70/saude_contem_gluten.aspx


Conservantes 
(Fonte : http://www.infoescola.com/bioquimica/conservantes/) 

 
 

 

Conservantes são substâncias ........ ou........ utilizadas para conservação de alimentos, produtos 

farmacêuticos, madeiras, tintas e vários outros produtos. A função dos conservantes é ........ ou ........ o 

crescimento microbiano e evitar alterações químicas indesejáveis, mantendo assim a qualidade do produto 

e aumentando seu tempo de vida útil. Grande parte dos produtos presentes nas prateleiras dos 

supermercados e inclusos no cotidiano de pessoas em todo o mundo contém conservantes, que garantem 

uma longa vida destes produtos que podem ficar perfeitamente ........ ou armazenados por meses e até anos. 

Existem muitos tipos de conservantes usados em diferentes produtos. Para conservação de madeira, 

geralmente são usados conservantes como o arsênico, cromo, cobre e borato que além de impedir o 

crescimento de fungos, também ajudam a repelir insetos e cupins. 

 

Nos alimentos os ........ são capazes de inibir, retardar ou deter o processo de fermentação, 

acidificação e outras deteriorações. São usados principalmente para manter as características (........, ........ 

e........) e o valor nutritivo dos alimentos. 

  

Alguns conservantes naturais têm sido utilizados por séculos em alimentos, como é o caso do sal e 

do vinagre, que são excelentes antimicrobianos. O ........ provoca rapidamente a desidratação de qualquer 

bactéria que ousar em aparecer (a água do citoplasma passa muito rapidamente para o exterior da parede 

celular por osmose), e é muito útil na ........ de carnes e peixes. Porém não é eficaz o bastante para impedir 

alterações químicas, como a oxidação dos lipídios, deixando a carne e o peixe rançosos. O vinagre contém 

ácido acético - um poderoso antimicrobiano, também muito utilizado antigamente para fazer marinadas de 

carnes. Compostos como propionato de cálcio, nitrito de sódio, nitrato de sódio, sulfitos também são 

conservantes antimicrobianos muito comuns. 

 

Muitos conservantes possuem ação ........, que impedem que os alimentos fiquem rançosos (retardam 

a oxidação de gorduras que causa o ranço) e também impedem outros danos causados pelo oxigênio. 

Outros como .......tem a função de prolongar a aparência dos produtos por mais tempo e inibem o 

envelhecimento natural e descoloração que pode ocorrer durante a preparação dos alimentos, como o 

escurecimento das maçãs, após serem cortadas. 

 

É dever do fabricante, garantir que o conservante utilizado é seguro o bastante para ser consumido. 

Os benzoatos, por exemplo, foram proibidos para consumo em vários países, devido ao seu papel no 

desencadeamento de alergias, asma e erupções na pele.   

 

Para saber se um produto possui conservantes em sua composição, basta ler os rótulos das ....... que 

tem obrigação de estar informando ao consumidor. 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.infoescola.com/bioquimica/conservantes/


3. Fast Food: estilo de vida criticado! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.artigosdehistoria.blogspot.com.br acesso em 15/10/14 

 

As figuras caracterizam a mudança do processo produtivo            

manufatureiro para a indústria mecânica. 

 Debate: Qual a crítica implícita?   

       
 Para  
  fazer 
 

3.1.Com o auxílio das Tecnologia de Informação e Comunicação-    

  TICs crie sua própria linha do tempo sobre o tema Fast Food ou  

  Produção Industrial. 

  

Acesse: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=15236 

Acesse também o endereço abaixo se quiser conhecer mais sobre a produção 

industrial.  

http://www.megacurioso.com.br/gifs-animados/42838-20-gifs-animados-para-voce-

conhecer-mais-sobre-a-producao-industrial.htm 

http://www.artigosdehistoria.blogspot.com.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=15236
http://www.megacurioso.com.br/gifs-animados/42838-20-gifs-animados-para-voce-conhecer-mais-sobre-a-producao-industrial.htm
http://www.megacurioso.com.br/gifs-animados/42838-20-gifs-animados-para-voce-conhecer-mais-sobre-a-producao-industrial.htm


 

4. Os sais e o cotidiano. 

Assista agora o vídeo: “As salinas do Brasil” 

(Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=COGHFGM67JA; acesso em 31/10/2014) 

 

4.1. Para debater 

 O uso excessivo do sal e a falta dele pode acarretar doenças? 

 Se o sal é essencial para a vida, então, por que as doenças como hipertensão, catarata, 

cretinismo, tireoidite e o bócio aparecem nas estatísticas da Organização Mundial da 

Saúde-OMS? 

 Por que as populações litorâneas devem consumir menos sal iodado? 

 O que é a tal maresia? O que ela provoca nos materiais? 

 Como o sal de cozinha é produzido? (Ou O sal vem do mar? Como é retirado de lá?) 

 A extração do sal gera impacto ambiental? 

 
         
         Para  

fazer             

4.2. Após fazer a leitura e debate das reportagens e textos citados 

abaixo, o seu grupo deverá apresentar oralmente o tema proposto. 

 

 “ Hipertensão: entenda o perigo do excesso de sal na alimentação”  

http://mdemulher.abril.com.br/saude/reportagem/alimenta-saude/hipertensao-entenda-perigo-excesso-sal-

alimentacao-637988.shtml; acesso em 29/08/2014 

 

 Sal na nossa saúde: Iodo no sal  

http://www.salcisne.com.br/sal-na-nossa-saude.php; acesso em 29/08/2014 

 

 ANVISA defende a redução de teor de Iodo no sal 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,anvisa-defende-reducao-do-teor-de-iodo-no-sal-

imp-,742213; acesso em 29/08/2014 

 

 Resolução ANVISA - RDC Nº 130, DE 26 DE MAIO DE 2003 e 

http://www.youtube.com/watch?v=COGHFGM67JA
http://mdemulher.abril.com.br/saude/reportagem/alimenta-saude/hipertensao-entenda-perigo-excesso-sal-alimentacao-637988.shtml
http://mdemulher.abril.com.br/saude/reportagem/alimenta-saude/hipertensao-entenda-perigo-excesso-sal-alimentacao-637988.shtml
http://www.salcisne.com.br/sal-na-nossa-saude.php
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,anvisa-defende-reducao-do-teor-de-iodo-no-sal-imp-,742213
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,anvisa-defende-reducao-do-teor-de-iodo-no-sal-imp-,742213


Resolução ANVISA - RDC nº 23, de24/04/2013: regulamentação do Ministério da 

Saúde que dispõe sobre o teor de Iodo no sal destinado ao consumo humano. 

http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=253690; acesso em 29/08/2014 

 Os sais e as cavernas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caverna acesso em 30/08/2014;  acesso em 29/08/2014 

 

 O Mar Morto 

http://ambientes.ambientebrasil.com.br/agua/artigos_agua_salgada/o_mar_morto.html; 

acesso em 30/102014 

 

 Agua potável a partir da água mar é possível? Como? 

http://www.brasilescola.com/quimica/dessalinizacao-agua.htm; acesso em 30/10/2014 

 

 

 

 

 

4. Experimento. 

 

Título: Classificando os materiais  

Organize seu grupo e escolha 10 substâncias  

na mesa do laboratório.  

Em seguida, discuta com seus colegas as  

características físicas como cor, pureza e  

estado físico de cada uma.  
Fonte:http://experimentologoaprendocomciencia.b

logspot.com.br  acesso em 20/09/2014 

         
         Para  

fazer             
 
 
 
 
 

5.1.Construa uma tabela conforme alguns critérios de regularidades, relacionando as 

características acima observadas com os dados dos rótulos das substâncias, como por 

exemplo, o nome da substância. 
  

Não faça os experimentos por 

conta própria. Você deve ter 
autorização do seu professor. 

 

http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=253690
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caverna%20acesso%20em%2030/08/2014
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/agua/artigos_agua_salgada/o_mar_morto.html
http://www.brasilescola.com/quimica/dessalinizacao-agua.htm
http://experimentologoaprendocomciencia.blogspot.com.br/
http://experimentologoaprendocomciencia.blogspot.com.br/


 

5.2.Revisando essa etapa! 

Exercício 1: Após consultar a tabela de cátions e ânions, assinale a alternativa que enuncia as 

nomenclaturas corretas dos seguintes sais, respectivamente: KCl, Na2S, AlPO4, Mg(NO2)3: 

a)Cloreto de potássio, sulfeto de sódio, fosfato de alumínio, nitrito de magnésio. 

b)Cloreto de potássio, sulfito de sódio, fosfito de alumínio, nitrito de magnésio. 

c)Hipoclorito de e monopotássio, sulfato de disódio, hipofosfito de monoalumínio, Trinitrato 

de monomagnésio. 

d)Clorato de potássio sulfato de sódio, fosfato de alumínio, nitrato de magnésio. 

 

Exercício 2: O líquido de Dakin, utilizado como antisséptico, é uma solução diluída de 

NaClO, ou seja, é uma solução de: 

a)Perclorato de sódio 

b)Hipoclorito de sódio 

c)Cloreto de sódio 

d)Clorato de sódio 

e)Clorito de sódio 

 

Exercício 3: Assinale a alternativa que só apresenta sais: 

a)NaOH, Ca3(PO)2, NaCl 

b)NaCl, CaSO4, FePO4 

c)HCl, H2O, Ca3(PO)2 

d)NaOH, HCl, H2O2 

e)HCl, CaSO4, FePO4 

 

 

Exercício 4: Sabemos que diversos íons atuam em nosso corpo desempenhando as mais 

variadas funções. Um exemplo desses íons é o cálcio, que: 

a) atua na formação de ossos e dentes. 

b) está presente na composição de hormônios da tireoide. 

c) atua na digestão. 

d) é um componente extremamente importante das hemácias. 

e) faz parte da bomba cálcio-potássio. 

 

Exercício 5: Relacione as colunas, apresentando o sal que está presente em cada um dos 

produtos utilizados no cotidiano. 

a)Cloreto de sódio – NaCl                             (   ) Mármore 

b)Carbonato de sódio – Na2CO3                              (   ) Água sanitária 

c)Hipoclorito de Sódio – NaOCl                   (   ) Sal de cozinha 

d)Carbonato de cálcio – CaCO3                               (   ) Soda 

 

  



 

 6. Utilizando o simulador 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

No endereço http://www.phet.colorado.edu  

acesse o simulador nominado “Sais e Solubilidade”.  

Em seguida, compare a solubilidade do sal de mesa,  

fosfato de estrôncio e  brometo de prata  a  partir do  

número de íons dissolvidos na solução.  

Após a comparação, responda em seu caderno: 

 Qual dos sais é mais solúvel? 

 Qual é pouco solúvel ou praticamente insolúvel? 

 Num mesmo volume, após a dissociação, qual deles possui a solução mais 

concentrada? Demonstre através de equações. 

 
 

6.1. Experimento 

Título: Condutividade Elétrica 

Realize o Teste de Condutividade Elétrica de 

Materiais. Siga o roteiro do seu professor! 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fonte:http://experimentologoaprendocomciencia.blogspot.com.br; acesso em 20/09/2014 

  

Sais e Solubilidade  

Muitos produtos químicos 
nocivos são solúveis em 
água como a solubilidade 
de um produto de 
limpeza, cloreto de cálcio 
para derreter gelo, e 
fertilizante para plantas. 
Muitos desses produtos 
podem ser transportados 
pelas águas pluviais para 
os lagos, rios e oceanos. 
Para saber mais sobre isso 
, pesquise na internet o 
impacto desses produtos 
nos corpos de água?????? 
como os poluentes 
entram na água e como o 
problema pode ser 
evitado. LISBOA, C. Julio. 

Química, Ensino Médio. Coleção Ser 
Protagonista.1ª.ed. São Paulo: 
Edições SM,2010. 

 

http://www.phet.colorado.edu/
http://experimentologoaprendocomciencia.blogspot.com.br/


 
 

Para 
 Fazer 

6.2. A partir da comparação da solubilidade dos sais e do que foi 

estudado organize suas conclusões numa produção de um texto para 

entregar ao seu professor. 

 

6.3. Conhecido popularmente, como o “Galinho do Tempo” (a miniatura abaixo), explique 

com seus colegas como a química está presente no galinho do tempo?  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: http://pir2.forumeiros.com/t19568-o-galinho-do-tempo 

 

 

 

 

6.4. Experimento 

Título: Solubilidade 

Este experimento está relacionado à solubilidade em água. 

O leite de magnésia contém uma base insolúvel. 

O hidróxido de magnésio ao ser colocado em 

um béquer e adicionar ácido clorídrico, este reage 

com a base produzindo uma solução aquosa de 

de cloreto de magnésio. 

 
Fonte:http://experimentologoaprendocomciencia.blogspot.com.br; acesso em 20/09/2014 

 
Para pensar!  

-A base é solúvel ou insolúvel em água? 

-O ácido é solúvel ou insolúvel em água? 

-O sal produzido é solúvel ou insolúvel em água? 

Este experimento só deve ser 

realizado em laboratório com 
autorização e supervisão do 

professor para evitar 

acidentes com o ácido 
clorídrico que é corrosivo e 

desprende vapores tóxicos e 

irritantes . 

http://pir2.forumeiros.com/t19568-o-galinho-do-tempo
http://experimentologoaprendocomciencia.blogspot.com.br/


-Demonstre e explique a reação que acontece entre um ácido e uma base? 

-Relacione este experimento com a acidez estomacal. 

-No exame contraste é utilizado um sal. Você sabe qual é esse sal? 
   
              
           Para  
                  fazer                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 

 
Após a observação do experimento, faça um relatório de acordo 

com os apontamentos elencados pelo professor. 

 

7. Crie sua fotonovela 

Você já viu ou leu uma fotonovela? 

Acesse o endereço http://www.quata.com.br/novel_capa.htm  

(Clique no botão no final da página) para ver uma fotonovela dos 

velhos tempos. 

Repare na caracterização das personagens, nas suas expressões, 

nos diálogos (e na falta de uma revisão mais cuidadosa da 

língua!). 

Para ver mais trabalhos espalhados por grupos e escolas por aí, 

acesse: 

http://oficinasemmovimento.blogspot.com/2007/07/fotonovela-

escola-viva.htm 

Crie sua fotonovela, escolhendo um dos temas listados abaixo:  

 os sais e o bom funcionamento de nosso organismo; 

 aplicações relevantes dos sais na medicina: antiácido, 

expectorante, antidepressivo, diurético, antisséptico, 

soro fisiológico entre outros. 

 as salinas no Brasil. 

 o deserto de sal ou Salar de Uyuni. 

 

8. Elabore uma carta 

 

Envie uma carta, sendo o destinatário de livre escolha, contando sobre as atividades 

desenvolvidas e vivenciadas com o maior número de detalhes possível.  

Em meados de 

2003, a 

população 

brasileira 

acompanhou, 

alarmada, o 

noticiário sobre 

a morte de mais 

de 20 pessoas 

após terem 

ingerido o 

produto 

Celobar®, usado 

para fins de 

contraste em 

exames 

radiológicos. 

Leia mais sobre 

isso em: 

Fonte: Química Nova 

vol.30 no.2  São Paulo 

Mar./Apr. 2007 

http://www.quata.com.br/novel_capa.htm
http://oficinasemmovimento.blogspot.com/2007/07/fotonovela-escola-viva.htm
http://oficinasemmovimento.blogspot.com/2007/07/fotonovela-escola-viva.htm


 

Não deixe de expressar sua opinião.  

 

Escolha um envelope de sua preferência e faça a postagem na caixa de correio da sala de 

aula. 
 

  



 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Início: 01 aula prevista 

Objetivo: apresentar para os alunos a finalidade do programa PDE e o projeto de intervenção pedagógica que será 

aplicado 

Encaminhamento metodológico: nesta etapa, apresentação dos slides: 

-slide 1: O que é PDE? 

-slide 2: Ficha de Identificação 

-slide 3: Resumo 

-slide 4: Conteúdo Curricular – Sais 

-slide 5: Critérios de Avaliação  

 

1ª etapa: 5 aulas previstas 

Objetivo: reconhecer os compostos salinos como uma Função Inorgânica partindo do conhecimento prévio dos 

alunos.  

Encaminhamento metodológico: nesta etapa serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

1.Funções Inorgânicas 

Inicialmente o professor deverá distribuir os sachês de catchup e maionese para os alunos. Solicitará que façam a 

leitura do rótulo e observem os ingredientes apresentados em cada produto. 

Em seguida, iniciar a discussão sobre os produtos através das questões abaixo: 

-Conhecendo o sabor de cada produto, os sais são responsáveis pelo sabor salgado? 

-O catchup é doce, logo não contém sal? 

-Na maionese contém sal ou açúcar? 

-Todo sal tem sódio? 

-Os ingredientes de cada produto são formados por quais elementos químicos? Quais? 

1.1.Leitura dos textos 

Para a re/construção de conceitos sobre o conteúdo sugerir as leituras e debate sobre os textos. 

 Substâncias Naturais Orgânicas e Inorgânicas 

http://www.brasilescola.com/quimica/substancias-naturais.    

O texto faz uma abordagem sobre os conceitos de substâncias e compostos químicos diferenciando-

os em orgânicos e inorgânicos.  

No debate, estimular a interpretação do tema, com perguntas como: o que diferencia uma substância 

inorgânica de uma orgânica, quais as características dos compostos, como ponto de fusão, entre 

outras. 

file:///D:/User%20-%20Usuario/Desktop/Substâncias%20orgânicas%20e%20inorgânicas%20dos%20seres%20vivos


 Funções Inorgânicas  

http://www.mundoeducacao.com/quimica/funcoes-inorganicas.htm 

O texto trata especificamente sobre o as funções inorgânicas e suas características. 

No debate, estimular a interpretação dos conceitos, com perguntas como: por que são classificadas 

como funções inorgânicas, qual a diferença entre esses grupos, entre outras. 

 

 Substâncias orgânicas e inorgânicas dos seres vivos 

http://www.zun.com.br/substancias-organicas-e-inorganicas-dos-seres-vivos/ 

O texto traz uma abordagem de substâncias que se classificam em orgânicas e inorgânicas presentes no     

organismo de seres vivos. 

No debate, estimular a interpretação do tema, com perguntas como: essas substâncias estão presentes 

no organismo dos seres vivos, ou pode haver vida sem a presenças dessas substâncias, etc. 

 

1.2.Experimento 

Propor os experimentos com o objetivo de ampliar os conceitos de substâncias inorgânicas e orgânicas, bem como 

suas principais características.  

Como os materiais e procedimentos realizados são simples, essa atividade também é uma oportunidade para mais 

uma vez os alunos atentarem-se ao vocabulário da química (nomes das funções e representação em fórmulas) e, 

também, praticar os procedimentos básicos de segurança no laboratório. 

Durante e/ou após o experimento, não deixe de incentivar os alunos a compreender o que estão fazendo e que 

relações podem ser feitas. Assim, é importante perguntar sobre os conceitos estudados, deixar claro as 

características de cada substância.   

Também não dê respostas prontas aos alunos; apenas auxilie-os a encontrá-las. Assim, sempre tenha em mãos 

textos, livros didáticos, entre outros TICs para tutoriar os alunos na busca de respostas. 

Alerta de cuidado para o Clorofórmio! O professor deve dar informações sobre todos os reagentes utilizados ou 

solicitar previamente aos alunos que façam a pesquisa sobre as substâncias que vão utilizar na próxima aula de 

laboratório (como se fosse uma pré-atividade). 

 

1.3.Para fazer 

Neste item, com o auxílio do professor, os alunos deverão listar os ingredientes do produto analisado numa tabela, 

cuja finalidade é destacar as substâncias que envolvem o conteúdo a ser estudado. Será destacado além dos sais, 

cloreto de sódio e sorbato de potássio, os ácidos, como vinagre, o ácido úrico e o ácido cítrico. 

Nessa etapa, relembrar brevemente sobre os textos lidos, a experimentação realizada e, novamente, incentivar os 

alunos a caracterizar e diferenciar as funções inorgânicas e compostos orgânicos. Nesse momento o professor pode 

questionar: diante dos conceitos estudados, o que se pode prever quanto ao comportamento dessas substâncias? 

Ou ainda discutir a diferença da representação das moléculas. 

O professor deverá comentar sobre a nota de rodapé. 

1.4.Reflexão 
 
Organizar as reflexões dos alunos no quadro. Aproveitar e destacar as propriedades /características de cada função 
inorgânica, respondendo a questão. Por exemplo, os ácidos têm sabor azedo, apresentam o íon H+ em solução 
aquosa, etc. Mais uma vez, sempre que possível, relembre sobre os textos, vídeos e experimentos já vistos, para 
incentivar as conexões entre os conceitos e também entre as atividades. 

http://www.mundoeducacao.com/quimica/funcoes-inorganicas.htm
http://www.zun.com.br/substancias-organicas-e-inorganicas-dos-seres-vivos/


 
Avaliação: acontecerá em todos os momentos, de forma diagnóstica, contínua e cumulativa. O professor deverá 
observar a argumentação dos alunos após os questionamentos apresentados, leituras dos textos e a conclusão dos 
grupos após a realização dos experimentos e preenchimento da tabela. Solicitar que apresente a proposta elaborada 
no item reflexão. 
 

2ª etapa: 05 aulas previstas 

2.Aditivos Químicos 

Objetivo: conhecer a finalidade dos aditivos químicos presentes nos alimentos destacando os sachês analisados. 

Encaminhamento metodológico: assistir e debater o vídeo: “Conservação de Alimentos - aditivos e embalagens” no 
endereço: 
http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9553 
 
O vídeo trata dos aditivos químicos fazem parte desse mundo da química, destacam-se os corantes, estabilizantes, 
acidulantes, antioxidantes e conservantes, entre outros.  
O professor deve apresentar a função de cada um desses aditivos nos produtos analisados.  
 
É importante destacar o porquê da informação no rótulo sobre ausência de glúten. Poderá utilizar a nota de rodapé. 
 
Sugestão de leitura para o professor: 
http://www.senado.gov.br/senado/portaldoservidor/jornal/jornal70/saude_contem_gluten.aspx 
O texto fala sobre o que é o glúten, suas características e esclarecer alguns mitos sobre o glúten. 
 
2.1.Preencher as lacunas do texto 
 
Após as discussões sobre os aditivos químicos, solicitar o preenchimento das lacunas no texto sugerido. 
http://www.infoescola.com/bioquimica/conservantes/ 
 
Avaliação: acontecerá em todos os momentos, de forma diagnóstica, contínua e cumulativa.  O professor deverá 
solicitar a apresentação individual sobre o que entenderam deste assunto. Em seguida corrigir o texto 
“Conservantes” analisando os erros e acertos. 
 
3ª etapa: 04 aulas previstas 
 
3.Fast Food 
 
Objetivo: propiciar uma visão crítica em relação a produção industrial dentre eles os sachês. 
 
Encaminhamento metodológico: o professor deverá fazer uma abordagem quanto ao aspecto sócio-político-
econômico. Como se fosse uma linha do tempo, através de figuras/charges representando a explosão do consumo 
culminando na revolução industrial, discutir o surgimento do fast food (comida rápida) trazendo os impactos sociais 
e econômicos da divisão do trabalho (técnicas fabris – linha de montagem, redução de custos, utilização de 
utensílios de papel e plástico) e as franquias que comercializam esse tipo de comida tornando esses produtos 
(catchup e maionese) indispensáveis na alimentação do cotidiano da maioria das pessoas. Nesta discussão 
questionar os alunos sobre o que está implícito nas figuras/charges apresentadas, como, o que se observa na 
primeira figura e na segunda? É possível reverter a figura 4? Qual a diferença da segunda para a quarta figura? 
 
Sugestão de leitura para o professor: 
 

 Da Manufatura a Maquinaria Moderna 

http://www.fecilcam.br/nupem/anais_v_epct/PDF/ciencias_humanas/20_SOUZA_PEREIRA%20MELO.pdf 
O artigo trata da consolidação do capitalismo e o domínio da burguesia. 

http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9553
http://www.senado.gov.br/senado/portaldoservidor/jornal/jornal70/saude_contem_gluten.aspx
http://www.infoescola.com/bioquimica/conservantes/
http://www.fecilcam.br/nupem/anais_v_epct/PDF/ciencias_humanas/20_SOUZA_PEREIRA%20MELO.pdf


 

 Processo de Trabalho e Eficiência Produtiva 

http://www.revistas.usp.br/ee/article/viewFile/35986/38703 
O artigo trata da transição do capitalismo manufatureiro ao socialismo, destacando a maquinaria como avanço 
perfeito. 
 
3.1.TICs. 
No laboratório de informática pesquisar como se faz uma linha do tempo. Utilizar o recurso tecnológico (TICs) para 
confeccionar um cartaz sobre o tema para posterior apresentação. Solicitar um esboço no caderno da linha do 
tempo construída para deixar registrado. 
No endereço abaixo o aluno deve pesquisar sobre como construir uma linha do tempo.  
http://www.portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=15236 
 
Sugerir aos alunos o acesso no endereço abaixo para conhecer um pouco sobre a produção industrial de alguns 
produtos. 
http://www.megacurioso.com.br/gifs-animados/42838-20-gifs-animados-para-voce-conhecer-mais-sobre-a-
producao-industrial.htm 
 
Avaliação: acontecerá em todos os momentos, de forma diagnóstica, contínua e cumulativa.  O professor deverá 
considerar a exposição do aluno no momento da análise das figuras e o conteúdo do cartaz. 
 
4ª etapa: 05 aulas previstas.  

4. Sais e Cotidiano  

Objetivo:  através da leitura, discussão e questionamentos dos textos, articular o conteúdo ao cotidiano do aluno. 

Encaminhamento metodológico: nesta etapa serão elencadas as seguintes atividades: 

4.1.Para debater 

Após a apresentação do vídeo: “Salinas no Brasil”, propor um debate sobre as perguntas apresentadas. 

Vídeo: As salinas do Brasil 

http://www.youtube.com/watch?v=COGHFGM67JA 

4.1. Questões para debater 

• O uso excessivo do sal e a falta dele pode acarretar doenças? 

• O sal é essencial para a vida, então, por que doenças como hipertensão, catarata, cretinismo, tireoidite e o 

bócio aparecem nas estatísticas da OMS? 

• Por que as populações litorâneas devem consumir menos sal iodado? 

• O que é a tal Maresia? O que ela provoca? 

• Como o sal de cozinha é produzido? 

• A extração do sal gera impacto ambiental? 

O professor deverá enfatizar durante o debate os riscos que o consumo em excesso e a falta do sal oferece, 

considerando a região da população e ressaltar as discussões que geraram as normas da ANVISA. Se achar 

necessário deverá ser feito uma breve explicação do que é e para que serve a ANVISA. Também comentar sobre a 

existência dos sais em outros ambientes como nas cavernas, no mar, etc. 

http://www.revistas.usp.br/ee/article/viewFile/35986/38703
http://www.portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=15236
http://www.megacurioso.com.br/gifs-animados/42838-20-gifs-animados-para-voce-conhecer-mais-sobre-a-producao-industrial.htm
http://www.megacurioso.com.br/gifs-animados/42838-20-gifs-animados-para-voce-conhecer-mais-sobre-a-producao-industrial.htm
http://www.youtube.com/watch?v=COGHFGM67JA


 

4.2.Para fazer 

No laboratório de informática, os alunos deverão se organizar em duplas e escolher um texto para a leitura e 

posterior exposição do conteúdo.  

Textos sugeridos: 

  “ Hipertensão: entenda o perigo do excesso de sal na alimentação”  

http://mdemulher.abril.com.br/saude/reportagem/alimenta-saude/hipertensao-entenda-perigo-excesso-sal-

alimentacao-637988.shtml;  acesso em 29/08/2014 

 Sugestão de questionamentos do professor para o aluno: qual o significado da palavra hipertensão? O sal 

interfere na absorção de água? Qual a quantidade considerada excessiva? etc. 

 Sal na nossa saúde: Iodo no sal  

http://www.salcisne.com.br/sal-na-nossa-saude.php;  acesso em 29/08/2014 

 Sugestão de questionamentos do professor para o aluno: qual o benefício do sal e do iodo no organismo? 

Por que foi decidido adicionar iodo no sal de cozinha? 

 ANVISA defende a redução de teor de Iodo no sal 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,anvisa-defende-reducao-do-teor-de-iodo-no-sal-imp-,742213; acesso em 

29/08/2014 

 Sugestão de questionamentos do professor para o aluno: O que significa ANVISA? Considerado importante, 

por que reduzir o iodo na alimentação? 

 

 Resolução ANVISA - RDC Nº 130, DE 26 DE MAIO DE 2003 e Resolução ANVISA - RDC nº 23, de24/04/2013: 

regulamentação do Ministério da Saúde que dispõe sobre o teor de Iodo no sal destinado ao consumo 

humano. 

http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=253690; acesso em 29/08/2014 

 Sugestão de questionamentos do professor para o aluno: por que a regulamentação é necessária? Como 

ocorreu essas mudanças na legislação?, etc. 

 

 Os sais e as cavernas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caverna acesso em 30/08/2014; acesso em 29/08/2014 

 Sugestão de questionamentos do professor para o aluno: qual a relação dos sais e a formação das cavernas? 

Como são extraídos os sais?; etc. 

 

 O Mar Morto 

http://ambientes.ambientebrasil.com.br/agua/artigos_agua_salgada/o_mar_morto.html; acesso em 30/102014 

http://mdemulher.abril.com.br/saude/reportagem/alimenta-saude/hipertensao-entenda-perigo-excesso-sal-alimentacao-637988.shtml
http://mdemulher.abril.com.br/saude/reportagem/alimenta-saude/hipertensao-entenda-perigo-excesso-sal-alimentacao-637988.shtml
http://www.salcisne.com.br/sal-na-nossa-saude.php
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,anvisa-defende-reducao-do-teor-de-iodo-no-sal-imp-,742213
http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=253690
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caverna%20acesso%20em%2030/08/2014
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/agua/artigos_agua_salgada/o_mar_morto.html


 Sugestão de questionamentos do professor para o aluno: por que a palavra “’morto’’? Os sais são 

responsáveis pela coloração do mar? A concentração de sais se destaca no mar? Como é possível não afundar no 

mar morto?, etc. 

 

 Agua potável a partir da água mar é possível? Como? 

http://www.brasilescola.com/quimica/dessalinizacao-agua.htm ; acesso em 30/10/2014. 

 Sugestão de questionamentos do professor para o aluno: o processo para obter água potável é viável 

economicamente? Há benefícios em algumas regiões a dessalinização da água do mar? Onde?; etc. 

 

Avaliação: acontecerá em todos os momentos, de forma diagnóstica, contínua e cumulativa.  O professor deverá 

observar a exposição de cada grupo sobre o texto apresentado considerando as dúvidas e apontamentos dos alunos. 

 

5ª etapa: 03 aulas previstas 

5. Experimento 

Objetivo: relacionar o nome de uma substância à sua fórmula, bem como identificar os elementos característicos e 

comuns em um grupo de substâncias.  

Encaminhamento metodológico: o professor deverá disponibilizar aos alunos 50 diferentes substâncias (ácidos, 

bases, sais, óxidos, substâncias simples, substâncias orgânicas) em seus respectivos frascos, que devem apresentar 

nome e fórmula. Formar grupos e distribuir até 10 substâncias em cada grupo na mesa/bancada do laboratório. Os 

alunos deverão discutir os nomes, fórmulas, algumas características físicas como estado físico, pureza*, cor.  

A aula prática deve ter caráter investigativo permitindo aos alunos anotar dados, discutir erros, acertos e resultados. 

Expor as dúvidas diante dos colegas sobre os compostos.   

 

5.1.Contruir uma tabela 

Deverão organizar essas substâncias em uma tabela conforme algum critério de regularidade como sais oxigenados e 

não oxigenados, substâncias que começam com a palavra hidróxido, ácidos que possuem H no início da fórmula ou 

binários por exemplo. Posterior, analisar com os alunos os grupos formados, os critérios utilizados, sistematizando os 

resultados de cada grupo, procurando estabelecer os princípios iniciais sobre regras de nomenclatura. Comentar 

sobre substâncias simples, elemento químico, índices e coeficientes. Ressaltar a classificação dos sais como ácido, 

básico, neutro, misto, hidratado a partir da natureza dos seus íons. Em seguida, o professor deve demonstrar o 

caráter ácido-base de alguns compostos dos grupos formados utilizando o indicador fenolftaleína e azul de 

bromotimol (ou outros indicadores, como os naturais: repolho roxo, feijão preto, etc, indicados na literatura, a 

exemplificar: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc17/a07.pdf; http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc01/exper1.pdf). 

5.2. Revisando essa etapa 

Propor a resolução de alguns exercícios como forma de revisar o conteúdo estudado. 

Sugestão de exercícios:  

http://www.brasilescola.com/quimica/dessalinizacao-agua.htm
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc17/a07.pdf


Peruzzo, Francisco Miraguaia,1947. Química na Abordagem do cotidiano/Francisco Miraguaia Peruzzo, Eduardo Leite 

do Canto. – 3.ed. – São Paulo: Moderna, 2003.p.189. 

LISBOA, C. Julio. Química, Ensino Médio. Coleção Ser Protagonista.1ª.ed. São Paulo: Edições SM,2010. 

Avaliação: acontecerá em todos os momentos, de forma diagnóstica, contínua e cumulativa.  O professor deverá 

observar/avaliar como cada grupo chegou a uma conclusão para a construção da tabela solicitada. Na correção dos 

exercícios analisar erros e acertos coletivamente. O professor poderá realizar uma prova individual descritiva sobre o 

conteúdo estudado até o momento. 

 

6ª etapa: 04 aulas previstas 

6. Utilizando o simulador 

Objetivo: visualizar a ocorrência das transformações dos compostos salinos analisando os fatores que afetam a 

solubilidade. 

Encaminhamento metodológico: No laboratório de informática acessar o simulador www.phet.colorado.edu. 

Para utilizar o simulador o professor deverá abrir a página já citada, clicar no ícone online, em seguida clicar em 

química na simulação nominada Sais e Solubilidade. Ao visualizar a simulação o professor deverá solicitar aos alunos 

que iniciem a manipulação no simulador com o sal de mesa e os sais pouco solúveis. Em seguida, deverão dizer o 

que perceberam após as simulações. Após essa análise o professor deverá fazer em forma de aula expositiva a 

introdução dos conceitos como dissolução/precipitação dos sais (soluto, solvente), solubilidade (solúvel e insolúvel), 

soluções eletrolíticas e condutividade elétrica, e, em seguida, apresentar a tabela de solubilidade dos sais no livro 

didático do aluno e as equações químicas demonstrando a dissolução de sais.  

Para tratar do conceito condutividade elétrica, no laboratório, realizar o teste de condutividade elétrica e fazer 

comparações dos materiais utilizados. 

6.1. Experimento: Teste de Condutividade 

Sugerir um roteiro para iniciar os experimentos. Observar o efeito em cada material e fazer as considerações finais. 

Sugestão de roteiro para este experimento: 

http://www.proenc.iq.unesp.br/index.php/quimica/132-condutividade-eletrica; acesso em 21/10/2014 

6.2. Para fazer  
 
O professor deverá solicitar uma síntese/produção de texto para entregar a partir da análise dos experimentos 
simulados e práticos. O texto pode ser de 15 a 20 linhas. 
 
6.3. O Galinho do Tempo 
 
Comentar sobre o que acontece com o galinho do tempo. 
 
Referências Bibliográficas: 
 
-LISBOA, C. Julio. Química, Ensino Médio. Coleção Ser Protagonista.1ª.ed. São Paulo: Edições SM,2010. 

-http://www.brasilescola.com/quimica/como-funciona-galinho-tempo.htm 
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6.4. Experimento 

No laboratório de química o professor poderá aprofundar os conceitos de solubilidade pela demonstração da reação 

de neutralização do hidróxido de magnésio (base insolúvel) com o ácido clorídrico, produzindo o cloreto de 

magnésio, um sal solúvel. Ao solicitar a confecção do relatório observar qual a compreensão obtida sobre este 

conteúdo. É importante ressaltar que reações como esta, por exemplo, acontecem no corpo humano; poderá 

também, citar outros exemplos como o sulfato de bário (insolúvel) usado em exames como radiografia do intestino, 

etc.  

Sugestão de texto: “Refletindo sobre o caso Celobar” da Revista Química Nova. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40422007000200048&script=sci_arttext; acesso em 30/10/2014. 

Avaliação: acontecerá em todos os momentos, de forma diagnóstica, contínua e cumulativa. O professor deverá 

observar/avaliar como cada grupo chegou as respostas para as questões referentes ao simulador e experimento 

prático. Na correção do texto e do relatório analisar se houve a compreensão do conceito estudado.  

 

7ª etapa: 04 aulas previstas 

Objetivo: produzir material sobre a unidade didática para acervo da biblioteca do colégio. 

Encaminhamento metodológico: propor aos alunos que em individual ou em grupo confeccionem uma fotonovela 

do tema escolhido para exposição e posterior acervo da biblioteca da escola. 

Sugestão de leitura sobre os temas propostos: 

 Livro didático: Química na abordagem do cotidiano dos autores Francisco M. Peruzzo e Eduardo Leite do 

Canto. Capítulo 10, páginas 183 e 184. 

 http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_1/04-RSA3410.pdf - As Fotonovelas no Ensino de Química. Tics. 

 

Avaliação: acontecerá em todos os momentos, de forma diagnóstica, contínua e cumulativa.  O professor deverá 

verificar se houve coerência do assunto estudado na fotonovela construída. 

8ª etapa: 01 aula prevista 

Objetivo: elaborar uma carta para que seja possível avaliar as atividades vivenciadas pelos alunos. 

Encaminhamento metodológico: solicitar aos alunos que individualmente escrevam uma carta, sendo o destinatário 

de livre escolha. Orientar que o assunto desta carta deve ser a opinião do aluno, de forma detalhada, sobre as 

atividades desenvolvidas. Também poderão sugerir maneiras diferentes de conduzir as atividades realizadas ou até 

mesmo propor outras. É importante ressaltar, que escrevam sobre como/se ocorreu a sua aprendizagem ao longo 

desta unidade didática proposta. Providencie envelopes coloridos e de diferentes tamanhos e crie uma caixa de 

correio na sala de aula. 

Avaliação: O professor deverá considerar a carta como um ponto de partida para a elaboração das próximas aulas, 

pois serão os alunos que estarão avaliando as atividades propostas.  
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