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Resumo: 

 

O ensino de Química por Investigação 
pode contribuir para o desenvolvimento 
das habilidades cognitivas, desde que seja 
bem planejado e realizado de modo a 
promover a participação e argumentação 
dos educandos. 
A problematização pode ser utilizada como 
ponto de partida para a construção do 
conhecimento do educando. Além disso, 
as atividades de caráter investigativo não 
necessitam especificamente de um 
laboratório de Química bem equipado, mas 
torna-se essencial existir um problema a 
ser resolvido. Tais problemas podem ser: 
experimental, texto, figuras, charge, 
reportagens, etc.  
O objetivo principal do ensino por 
investigação se dá na forma de 
problematizar uma situação que será 
investigada pelos estudantes. O professor 



irá realizar as atividades, conduzindo as 
perguntas e reflexões para que os próprios 
educandos desenvolvam o pensamento 
crítico, levando-os a uma Alfabetização 
Científica. 

Palavras-chave: 

 

 Problematização, investigação,  
argumentação  

Formato do Material Didático:  Unidade Didática 

Público: 
  Professores de Ciências e Química da 

Rede Pública do Paraná. 

 

 
 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 

Descontente com a fala dos estudantes que dizem “não entendemos nada 

que a professora disse” e com o relato de colegas professores, juntamente com a 

experiência de docentes de Ensino Médio, de que “os estudantes não aprendem 

porque não entendem Química”, faz-se necessário uma reflexão mais profunda 

sobre esses empecilhos que dificultam a aprendizagem.  

A investigação, problematização, a reflexão e o diálogo, agem como a ponte 

entre teoria e prática, outra via de atividades pedagógicas que aumenta os laços 

entre a motivação e a aprendizagem. Por meio de uma abordagem experimental que 

tenha um caráter investigativo e auxilia o estudante na problematização, explicitação 

e significação, não apenas dos conceitos, mas nas diferentes formas de pensar e 

entender o mundo, por meio das Ciências, em particular, a Química. 

 Cabe ao professor da disciplina de Química propor atividades que estimulem 

os estudantes a investigar, entender e se apropriar de conceitos que favorecem a 

aquisição do conhecimento. Segundo Mª Lucia Vital dos Santos Abib: 

“precisamos encontrar novas maneiras de ensinar baseadas especialmente 
nas possibilidades de os alunos expressarem suas ideias, no diálogo entre 
essas e os conceitos científicos e, nas ações de mediação que podemos 
exercer”(2013, p. 93).  

 



Para isso pretende-se trabalhar os conteúdos de Tabela Periódica e Ligações 

Químicas com os professores da rede pública, com a apropriação de abordagens 

como a problematização, argumentação e experimentação. 

 As atividades experimentais investigativas podem contribuir para o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas, desde que sejam planejadas e 

realizadas de maneira a promover a participação efetiva do educando. Não precisam 

ocorrer necessariamente em um laboratório de Química. Basta existir uma situação 

problema (textos, figuras, charges, reportagens, etc), para que os estudantes 

possam discutir e elaborar hipóteses para tentar chegar a uma solução. O âmago da 

investigação se dá na forma de problematizar uma situação a ser investigada pelos 

educandos e no modo como o professor irá conduzir as atividades. 

 O objetivo principal na elaboração de atividades investigativas é levar o 

educando a pensar, debater, justificar, argumentar, levantar hipóteses e explicações, 

aplicando o seu conhecimento a situações novas. Assim levando os mesmos a 

participar da sua própria aprendizagem. 

 Pretende-se com esta Unidade Didática demonstrar que a problematização 

pode ser utilizada como ponto de partida para a construção do conhecimento do 

educando, promovendo a argumentação entre e com os estudantes para o 

desenvolvimento e organização do pensamento crítico, o que pode levar a uma 

Alfabetização Científica dos mesmos. 

 Compreende-se aqui Alfabetização Científica, segundo Sasseron (2013), 

como um processo em constante desenvolvimento e que permite aos educandos 

discutir temas de Química, e o modo como estes estão presentes e influenciam sua 

vida e a sociedade, bem como as consequências para o meio ambiente. De acordo 

com Wilmo E. Francisco Jr. e col.:  

“o objetivo com esse tipo de atividade não é formar cientistas ou instruir os 
estudantes a agirem de modo único, mas despertar um espírito crítico e 
reflexivo que os auxilie não só na compreensão do fenômeno em si, mas 
em outras áreas do conhecimento”(2008, p. 39). 

Para que isso ocorra de forma concreta, faz-se necessário que os 

participantes desse projeto de PDE, percebam que: 

“Aprender a desaprender significa, portanto, evoluir, deixar crenças antigas 
e acreditar em novas verdades. Olhar o novo com novos olhos. É preciso 



aprender a esquecer e desaprender, para então, aprender” – Everton 
Renaud, Gazeta do Povo, 21/03/14. 

 

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO:  

Propor diferentes atividades de princípios investigativos para demonstrar aos 

professores que é possível a aquisição dos conceitos químicos (Tabela Periódica e 

Ligações Químicas) por meio de metodologias diferenciadas. Deste modo serão 

organizados 8 (oito) encontros presenciais com duração de 4 h, de preferência aos 

sábados pela manhã. 

 

        - 1º encontro: análise de textos com metodologia investigativa: 

fenômenos e atividades envolvendo análise investigativa, fazendo com que o 

grupo participe da elaboração do conceito em questão, a partir da leitura e da 

reflexão.  

1ª ATIVIDADE:  

Introdução ao tema Investigação por meio da apresentação de um vídeo do 

YOUTUBE, que aborda de forma irreverente como o conhecimento/pesquisa 

interfere na vida de cada um. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=miod8HxbQmo  

2ª ATIVIDADE: 

 Estudar-se-á o texto da Lúcia Helena Sasseron (2013, p. 41 a 51), que situa 

o que é ensino por Investigação. A problematização inicial consiste em apresentar 

situações reais em que os estudantes e ou participantes estejam envolvidos com os 

temas a serem discutidos. Para tal, faz-se necessário uma introdução de 

conhecimentos teóricos para que eles consigam entender esta metodologia. O 

conhecimento explicitado pelo estudante na tentativa de compreender essas 

situações iniciais deverá ser então problematizado a partir de questionamentos, em 

pequenos grupos e após com toda a sala. O professor deve promover nos 

estudantes o espírito crítico, a curiosidade, a não aceitação do conhecimento 

meramente transferido. 

https://www.youtube.com/watch?v=miod8HxbQmo


Nesta atividade primeiramente irá ser entregue uma cópia para cada 

participante com a proposição da leitura do texto para situá-los sobre o que é 

investigação, problematização e argumentação que serão mais explicitados no 

decorrer desse projeto. 

Partindo do pressuposto que se pode ensinar Química por meio da 

investigação/problematização, também se trabalhará 2 (dois) textos curtos com os 

participantes, que demonstram a participação e a evolução dessa Ciência ao longo 

da história da Humanidade. Será proposta a leitura dos textos e a seguir se fará 

alguns questionamentos para reflexão.  

3ª ATIVIDADE: 

Entregar uma cópia dos textos a seguir, para cada participante com os 

questionamentos a serem respondidos pelos mesmos. 

TEXTO 1: 
 
“O FOGO E A SUA UTILIZAÇÃO” 
 
 O domínio do fogo representa sem dúvida uma das mais antigas descobertas 

químicas e aquela que mais profundamente revolucionou a vida do homem. Já no 

Paleolítico, há cerca de 400.000 anos, o homem conservava lareiras em alguns dos 

seus habitáculos na Europa e na Ásia. O fogo era fonte de luz e de calor. Constituía 

igualmente uma arma e uma fonte de energia para a transformação dos materiais, 

sobretudo dos alimentos. Desde o início do Paleolítico superior que o homem 

transformava o ocre amarelo em ocre vermelho por aquecimento. No Neolítico, o 

fogo foi utilizado para cozer a argila destinada ao fabrico de cerâmica. Mais tarde, 

graças aos conhecimentos que terão sido adquiridos pelo artesão na prática da 

combustão e da construção dos fornos, irá imprimir a metalurgia.  

“História da Química”, Bernard Vidal 
Lisboa, Edições 70   

 

Questões para pensar e responder: 

 

1) Como o homem primitivo pôde ter descoberto e dominado o fogo? Formule 

hipóteses. 

2) Cite alguns exemplos de atividades científicas.  



3) A Alquimia se constituía numa ciência? Explique. 

4) Qual a sua concepção de Ciências? 

5) Por que a Química é uma ciência? 

 

TEXTO 2: 

Entregar uma cópia para cada participante com os questionamentos a serem 

respondidos pelos mesmos. 

“A QUÍMICA DOMÉSTICA” 

 A tinturaria é uma indústria muito antiga. Não é possível fixar-lhe as origens. 

Utilizavam-se, na Antiguidade, sucos vegetais tirados da garança ( vermelho), do 

ingueiro, por exemplo, para tingir roupas. A cor púrpura era, entre os romanos, 

preparada a partir de um molusco (múrice). Os corantes minerais foram objeto de 

uma larga utilização como produtos de beleza. A cerusa (carbonato de chumbo) 

aclarava, pela sua cor branca, a pele das romanas. O cinábrio (sulfeto de mercúrio) 

entrava na composição do vermelho para o rosto das atenienses. As mulheres da 

região do Nilo recorriam à malaquite (carbonato de cobre) para pintar o rosto. O 

mínio (óxido de chumbo), utilizado como pintura, servia aos gregos para betumar os 

seus navios a fim de proteger a madeira de que eram feitos. 

 
“História da Química”, Bernard Vidal 

Lisboa, Edições 70  
 

 

Questões para refletir e responder: 

1) Em sua opinião o que é um experimento? 

2) O desenvolvimento do conhecimento científico sempre requer experimentos? 

Justifique. 

3) Como você define um modelo científico? 

4) As descobertas científicas foram importantes para os homens? 

 

A partir desse diálogo inicial com os participantes do curso, com enfoque na 

problematização por meio de pequenos textos, será avaliado qual o nível de 

conhecimento e dificuldades em relação a essa abordagem. 



 Conhecimentos sobre o tema Tabela Periódica e Ligações Químicas, todos 

os têm, mas por meio de uma nova perspectiva  problematizadora,  eles podem ser 

ampliados até atingir um novo patamar, pois o conhecimento, segundo Freire, tem 

caráter cíclico. 

 

 

- 2º encontro: análise de textos, com a intenção de demonstrar que a Química, 

assim como todas as ciências, desenvolveu-se relacionada às diferentes 

épocas e situações socioculturais. Além de discutir de que forma se deram as 

construções do conhecimento.   

1ª ATIVIDADE: 

Introdução ao tema Tabela Periódica com os questionamentos abaixo, que 

serão fornecidos aos participantes para que respondam oralmente:  

- O que você sabe sobre a origem histórica do conceito Tabela Periódica?  

- Qual modelo de Tabela Periódica você acha ideal? 

- Como você trabalha esse conteúdo? 

- Você acha importante trabalhar tabela periódica? 

-Você acha fácil/ difícil trabalhar este conteúdo? 

Após os questionamentos e conversa sobre o tema com os participantes para 

a verificação do mesmo, se passará a outra atividade. 

2ª ATIVIDADE: 

Trabalhar com os participantes o histórico da Tabela Periódica, entregando a 

todos uma cópia com o texto e desenvolver algumas atividades que serão listadas a 

seguir: 

1º Leitura do material. 

2º Mostrar os grupos das tríades e junto com os participantes, fazer o cálculo 

das massas, demonstrando que o mesmo coincide com o que já era conhecido. 

3º Mostrar aos participantes o parafuso já montado para verificar a sua 

curvatura ascendente e como os elementos estão aí organizados. 



4º Mostrar os elementos organizados semelhantes à sequência de uma 

escala musical. 

5º Mostrar uma tabela comum. 

6º Mostrar o vídeo da Tabela Periódica do Portal Dia a Dia: Química: “Uma 

História Volátil” - Episódio 2: A Ordem dos Elementos - Parte 04 

Link:http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9507  

7º Usar o vídeo: “Tabela Periódica: cientistas e suas contribuições”. 

Link: http://www.quimica.com.br/pquimica/videos/tabela-periodica-cientistas-e-

suas-contribuicoes/  

8º Discutir com os participantes a importância da pesquisa para se chegar à 

tabela atual.  

 

 

FAZER A PRÁTICA: - Tabela Periódica 

 

 

TABELA PERIÓDICA: VAMOS COMER??  

Você já tentou procurar o número de telefone de alguém sem saber o nome 

correto? Já conseguiu estudar os elementos químicos aleatoriamente? Quem já não 

sentiu vontade de comer o caderno ou o livro na hora que estava estudando para ver 

se aprendia mais rápido? Isso não é recomendado e nem necessário, mas pode ser 

feito com uma ideia bem criativa e apetitosa: com bolachas e recheios diversos para 

montar uma Tabela Periódica. 

Você sabe por que os elementos foram organizados ? E por que numa tabela 

periódica? 

Na figura 1 se vê, de forma ilustrativa, como auxiliar os estudantes na 

montagem da tabela periódica.  Lembrando que por se tratar de uma metodologia 

investigativa antes de começar esta atividade, deverá haver uma questão 

problematizadora. 

Figura 1: Tabela de bolachas 

http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9507
http://www.quimica.com.br/pquimica/videos/tabela-periodica-cientistas-e-suas-contribuicoes/
http://www.quimica.com.br/pquimica/videos/tabela-periodica-cientistas-e-suas-contribuicoes/


 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Molena, 2005.( Arquivo pessoal) 

 

Questão Problema: Vamos montar uma tabela periódica? Como vocês sugerem 

que se pode montar uma tabela periódica utilizando bolachas (doces, salgadas, 

recheadas etc.)? 

 

MATERIAL: uma toalha grande, 2 pacotes de bolacha doce (leite ou “maizena”) 

quadrada, 2 pacotes de bolacha salgada “cream craker”, doce de leite em pasta, 

requeijão, geleia de frutas, patê salgado, maionese (catchup e mostarda são 

opcionais), saquinhos de plástico pequenos, colheres de sobremesa e de sopa. 

 

OBS: Será disponibilizado um saquinho plástico ao qual   se  pode cortar a pontinha 

para escrever o símbolo químico dos elementos em cada bolacha. Se conseguir, 

também escreva o nome dos elementos. 

 

 

CONTEÚDOS QUE PODEM SER TRABALHADOS: 

Todos os assuntos relacionados a tabela periódica como: famílias, períodos, número 

atômico, periodicidade, reatividade, ocorrência na natureza, etc. 

 

REFERÊNCIAS: 

- MOLENA, Carla. Assis Chateaubriand, 2005.(Arquivo pessoal) 

<http://www.agracadaquimica.com.br/index.php?&ds=1&acao=quimica/ms2&i=8&id=

632> Acesso em 05/11/14. 

 

http://www.agracadaquimica.com.br/index.php?&ds=1&acao=quimica/ms2&i=8&id=632
http://www.agracadaquimica.com.br/index.php?&ds=1&acao=quimica/ms2&i=8&id=632


- 3º encontro: atividades de laboratório aberto: tipo de laboratório onde o 

estudante participa ativamente em todas as etapas, desde a elaboração de 

hipóteses, plano de trabalho, até a elaboração da conclusão, junto com o 

professor. 

1ª ATIVIDADE: 

Serão trabalhadas neste encontro algumas experiências de caráter investigativo, 

cujo objetivo será tratar dos seguintes conteúdos: classificação das substâncias, 

solubilidade, ligações químicas, condutibilidade, polaridade, classificação dos 

elementos, reatividade dos compostos, fórmulas químicas, propriedades físicas, 

ocorrência dos elementos e ligas metálicas. 

1) Substâncias químicas: 

SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS 

O que são átomos?  

Como os átomos se ligam para formar 

novas substâncias?  

Todas as substâncias que formam a 

matéria conduzem corrente  elétrica?  

O que você sugere para podermos 

responder a estas indagações?  

Alguma sugestão? 

 

 

Fonte:<http://www.alunosonline.com.br/quimica/regra-octeto-nas-ligacoes-quimicas.html> acesso em 

03/11/14 

MATERIAL: 4 béqueres, espátula, água, sal de cozinha, açúcar, sulfato de cobre, 

cobre puro, aparelho de condutibilidade. 

 

PROCEDIMENTO: Anote a aparência (cor, cheiro, tamanho, etc) de cada 

substância. Coloque 2 colheres de cada substância nos béqueres separadamente. 

Pegue o aparelho e teste. Observe e anote. Acrescente 100 mL de água nos 4 

http://www.alunosonline.com.br/quimica/regra-octeto-nas-ligacoes-quimicas.html


béqueres e mexa para dissolver. Pegue novamente o aparelho e teste. Observe e 

anote. 

Substância Aparência  Dissolução 
(S/N) 

Condução 
sem água 

Condução 
com água 

Sal   
 

   

Açúcar  
 

   

Sulfato de 
Cobre 

    

Cobre puro  
 

   

 

Questões para pensar, refletir e responder:  

- Por que algumas substâncias conduzem corrente elétrica e outras não? 

- Por que é necessário dissolvermos em água? Qual o papel da água? 

- A condutividade é a mesma em todas as substâncias? 

- Como você explica a condutividade dos materiais testados? 

- Qual o tipo de interação que ocorre entre as substâncias utilizadas neste 

experimento?  

 

CONTEÚDOS QUE PODEM SER TRABALHADOS: 

Solubilidade; Classificação das Substâncias; Ligações Químicas; Condutibilidade.   

 

REFERÊNCIAS: 

- USBERCO, J. e SALVADOR, E. – Química – Vol. Único, Editora Saraiva, São Paulo, 7ª 

ed., 2007.   

- Fonte:<http://www.alunosonline.com.br/quimica/regra-octeto-nas-ligacoes-

quimicas.html> acesso em 03/11/14 

 

 

2) Sal e Ciência: 

 

SAL E CIÊNCIA 

 

 

http://www.alunosonline.com.br/quimica/regra-octeto-nas-ligacoes-quimicas.html
http://www.alunosonline.com.br/quimica/regra-octeto-nas-ligacoes-quimicas.html


 

 

 

 

 

 

 

Fonte:<http://www.cultivandosaude.com.br/wp-content/uploads/2014/09/a-falta-de-sal-pode-fazer-mal-

a-saude-blog-cultivando-saude1.jpgl:> acesso em 29/10/14 

Desde pequenos se aprende a colocar sal nos alimentos. É realmente necessária a 

adição de sal aos alimentos? Por quê? O sal é responsável por alguma reação 

quando é adicionado aos alimentos? 

 

MATERIAL: um béquer, óleo vegetal, água, corante de alimentos, sal. 

PROCEDIMENTO: 

- Coloque água no béquer até a metade.  

- Adicione o óleo para ficar uns 2 cm acima da água. Espere um pouco até sumirem 

as bolhinhas que se formam.  

- Adicione algumas gotas do corante alimentício ( 4 a 5 gotas). 

- Agora, jogue algumas pitadas de sal dentro do béquer e conte até 5 e observe. 

 

RESPONDA: 

- O que aconteceu? Por quê? 

- A água e o óleo se misturaram? Por quê?  

- O corante se misturou com o óleo ou com a água? Por quê? 

- Que tipo de  ligações estas substâncias fazem?   

 

CONTEÚDOS QUE PODEM SER TRABALHADOS: 

http://www.cultivandosaude.com.br/wp-content/uploads/2014/09/a-falta-de-sal-pode-fazer-mal-a-saude-blog-cultivando-saude1.jpgl
http://www.cultivandosaude.com.br/wp-content/uploads/2014/09/a-falta-de-sal-pode-fazer-mal-a-saude-blog-cultivando-saude1.jpgl


Solubilidade; Classificação das Substâncias; Polaridade. 

 

REFERÊNCIAS: 

- link: http://cienciahoje.uol.com.br/ acesso em 29/10/2014 

- Fonte:<http://www.cultivandosaude.com.br/wp-content/uploads/2014/09/a-falta-de-

sal-pode-fazer-mal-a-saude-blog-cultivando-saude1.jpgl:> acesso em 29/10/14 

   

3) Tatuagem: 

TATUAGEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tattoos#mediaviewer/File:Sidsmall_tattoo.jpg> 

acesso em 04/11/14 

As tatuagens podem ser temporárias ou definitivas e atualmente muitas pessoas as 

têm, sendo muito coloridas. Você sabe como são feitas as tatuagens? Você sabe 

que materiais são usados para produzir as cores das tatuagens? 

 

MATERIAL: Soluções de cloreto de lítio, bário, potássio e sódio; carbonato de cálcio; 

sulfato de cobre; frascos ou béqueres para colocar a solução; alça para “pegar” as 

soluções; ácido clorídrico; água.  

 

PROCEDIMENTO: 

http://cienciahoje.uol.com.br/
http://www.cultivandosaude.com.br/wp-content/uploads/2014/09/a-falta-de-sal-pode-fazer-mal-a-saude-blog-cultivando-saude1.jpgl
http://www.cultivandosaude.com.br/wp-content/uploads/2014/09/a-falta-de-sal-pode-fazer-mal-a-saude-blog-cultivando-saude1.jpgl
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tattoos#mediaviewer/File:Sidsmall_tattoo.jpg


 -Acenda,com cuidado, o bico de Bunsen e regule a chama.      

- Encontre o frasco com a 1ª solução da tabela abaixo; 

- Abra o frasco com cuidado, deixando a tampa de uma forma que não a contamine.         

- Molhe a ponta da alça com a solução; 

- Leve a ponta da alça para a chama azul do bico de Bunsen; 

- Observe a coloração, caso tenha dúvida, repita o procedimento várias vezes; 

- Complete a tabela.  

- Tampe o frasco. Atenção!!! Abra um frasco por vez para não misturar as tampas; 

- Lave a alça com o ácido clorídrico antes de colocar em outra solução; 

CUIDADO!!! ÁCIDO CLORÍDRICO PODE CAUSAR GRAVES QUEIMADURAS.   

- Repita o procedimento para todas as soluções da tabela; 

- Ao término dos testes, desligue o bico de Bunsen. 

SOLUÇÃO COLORAÇÃO 

Cloreto de lítio  

Cloreto de bário  

Cloreto de potássio  

Cloreto de sódio  

Carbonato de cálcio  

Sulfato de cobre  

 

Questões para refletir e responder:  

- Os elementos químicos emitem luz?  

- A luz é sempre da mesma cor?  

- Por que enxergamos essas cores? 

- As cores das tatuagens são feitas de quê? 

- Como se pode responder essas questões? 

 

CONTEÚDOS QUE PODEM SER TRABALHADOS: 

Classificação dos Elementos na Tabela Periódica; Reatividade dos Elementos; 

Fórmula dos Compostos; Ligações Químicas. 

 

REFERÊNCIAS: 



- SANTOS, W. L. P. e MOL, G. S. (coords) - Química Cidadã – Vol. 1, AJS, São 

Paulo, 2ª edição, 2013 

Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tattoos#mediaviewer/File:Sidsm

all_tattoo.jpg> acesso em 04/11/14 

4) Evolução: 

EVOLUÇÃO  

Há cerca de 10 mil anos, os seres humanos viviam na chamada Idade da Pedra. Os 

objetos desse período eram feitos de pedra, madeira e ossos. Com a descoberta do 

bronze (há aproximadamente 6 mil anos), foram fabricados armamentos, bem como 

joias e moedas de ouro. É a chamada Idade do Bronze. Contudo, uma nova 

descoberta propiciaria a fabricação de objetos mais duros e resistentes que o 

bronze: trata-se da descoberta do ferro (4 mil anos atrás). Por que isso ocorreu? E 

por que atualmente não usamos mais tanto o ferro, o bronze e a pedra como 

artefatos? Por quem foram substituídos? Você já pensou nisso?? 

Figura 2: Evolução 

 

Fonte: Química – Usberco e Salvador. Vol. Único, Editora Saraiva, 2006, p.119 

MATERIAL: frasco de plástico ou de vidro, com os compostos: zinco, magnésio, 

enxofre, cobre, estanho, mercúrio, alumínio, chumbo, ouro e prata. 

 

PROCEDIMENTO:  

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tattoos#mediaviewer/File:Sidsmall_tattoo.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tattoos#mediaviewer/File:Sidsmall_tattoo.jpg


Cada estudante ou professor receberá um quadro com alguns elementos da tabela 

periódica que deve ser preenchido. Para a realização desta atividade serão 

disponibilizados frascos contendo os elementos (zinco, magnésio, enxofre, cobre, 

estanho, mercúrio, alumínio, ouro e prata).   Para auxiliar no preenchimento destes 

dados você pode utilizar a tabela periódica.   

 

OBS: Amostras de ouro e prata não estão disponíveis, mas complete o quadro 

imaginando um anel de ouro e/ou de prata. 

 

Elementos

➡ 

Característic
as 
 

zinco magnésio enxofre cobre estanho mercúrio alumínio ouro prata 

Símbolo  
 

        

Estado 
físico 

 
 

        

Forma  
 

        

Cor  
 

        

Cheiro  
 

        

Brilho  
 

        

Família  
 

        

Nome-
família 

 
 

        

Período  
 

        

Metal/ameta
l 
 

         

Número 
atômico 

 
 

        

Número de 
massa 

         

Número de 
elétrons da 
última 
camada 

         

 

 QUESTÕES PARA REFLETIR: 

- Do que é formada a matéria? 

- Os elementos químicos são iguais? 

- Apresentam alguma característica semelhante? Qual(is)? 



- Podem ser organizados de alguma forma? Como? 

 

CONTEÚDOS QUE PODEM SER TRABALHADOS: 

Classificação dos Elementos; Propriedades Físicas; Ocorrência e Utilização, Ligas 

Metálicas. 

 

REFERÊNCIAS: 

- Caderno com sugestões para Planejamento de Atividades Experimentais de  

Química - 1oANO/NRE/TOLEDO/2012 - Rosana Nara de 

Rocco/Coordenadora/Química-Professores/Formação em Ação/2o Semestre de 

2011/NRE/Toledo 

- Figura 2: Química – Usberco e Salvador. Vol. Único, Editora Saraiva, 2006, p.119 

 

 

- 4º encontro: idem ao anterior. 

Também se trabalhará no encontro algumas experiências de caráter investigativo, 

cujo objetivo será tratar dos seguintes conteúdos: solubilidade, classificação das 

substâncias, propriedades físicas, tabela periódica, forças intermoleculares, 

polaridade, ligações químicas, reações químicas e oxidação.    

1) Metais: 

METAIS 

 Por que o ouro é considerado um 

metal nobre? Por que os tesouros de ouro 

não estragam com o tempo, mesmo 

quando são encontrados no fundo do mar?  

  

MATERIAIS: raspas de magnésio, de 

cobre, de ferro, de zinco e alumínio; ácido 

clorídrico a 10%; 5 tubos de ensaio; 

espátula. 



Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Goldkey_logo_removed.jpg> acesso em 

05/11/14 

PROCEDIMENTO: com a espátula coloque um pouco de cada substância sólida nos 

tubos de ensaio e enumere-os para identificação. Acrescente o ácido clorídrico, com 

cuidado, até 1/3 do volume de cada tubo de ensaio. Observe o que ocorre e anote 

suas conclusões.  

 

Agora pense e responda: 

 - Todos os metais utilizados reagiram igualmente?  

- Houve reação com o ácido clorídrico? Que  reação ocorreu? 

- Poderia ser utilizado outro ácido ou outra substância? Cite exemplos. 

 - Se fossem utilizados outros metais a reação seria a mesma? 

 CONTEÚDOS QUE PODEM SER TRABALHADOS: 

Tabela Periódica; Reações Químicas, Solubilidade; Oxidação. 

REFERÊNCIAS: 

<http://www2.fc.unesp.br/lvq/LVQ_experimentos/engenharia/reatividade_metais_files

/exp07.htm> acesso em 05/11/2014 

Fonte: 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Goldkey_logo_removed.jpg> 

acesso em 05/11/14  

 

2) Dieta para hipertensos: 

DIETA PARA HIPERTENSOS 

Os médicos costumam prescrever às pessoas hipertensas (que têm pressão alta) 

uma dieta com baixo teor de sódio. Isso não significa que elas devam diminuir o 

consumo de sódio metálico (Na). Na verdade, ninguém consome sódio metálico. A 

recomendação médica refere-se aos íons sódio ( Na+ ) que são ingeridos quando 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Goldkey_logo_removed.jpg
http://www2.fc.unesp.br/lvq/LVQ_experimentos/engenharia/reatividade_metais_files/exp07.htm
http://www2.fc.unesp.br/lvq/LVQ_experimentos/engenharia/reatividade_metais_files/exp07.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Goldkey_logo_removed.jpg


consumimos o sal de cozinha ( Na+Cl-). 

Uma maneira de diminuir a ingestão de 

íons Na+ é substituir o sal de cozinha 

comum pelo sal light, que é formado por 

50% de cloreto de sódio (NaCl) e 50% de 

cloreto de potássio(KCl), muito mais 

saudável. 

 
Fonte:<http://www.cultivandosaude.com.br/wp-

content/uploads/2014/09/a-falta-de-sal-pode-fazer-

mal-a-saude-blog-cultivando-saude1.jpg> acesso 

em 05/11/14 

 

Todas as substâncias químicas apresentam propriedades características 

(propriedades físicas). Quais são elas? 

 Em um laboratório, existem 2 substâncias sem rótulos, como poderíamos verificar 

de quê substâncias se tratam? 

 

MATERIAIS: Açúcar comum (C12H22O11), sal de cozinha (NaCl), enxofre sólido (pó 

amarelo) (S8), sulfato de cobre (CuSO4), sulfato de alumínio (Al2(SO4)3), cadinho ou 

vidro de relógio, espátula, bico de Bunsen.  

 

PROCEDIMENTO: 

1-Coloque cada um deles separadamente em um recipiente e analise a sua 

aparência.   

2-Com o auxílio da espátula aqueça com cuidado numa chama; 

3-Classifique cada uma das substâncias utilizadas. 

SUBSTÂNCIA ANTES DO 

AQUECIMENTO 

APÓS AQUECIMENTO 

Açúcar comum   

Sal de cozinha   

Enxofre sól ido   

Sulfato de cobre   

Sulfato de 

alumínio 

  

http://www.cultivandosaude.com.br/wp-content/uploads/2014/09/a-falta-de-sal-pode-fazer-mal-a-saude-blog-cultivando-saude1.jpg
http://www.cultivandosaude.com.br/wp-content/uploads/2014/09/a-falta-de-sal-pode-fazer-mal-a-saude-blog-cultivando-saude1.jpg
http://www.cultivandosaude.com.br/wp-content/uploads/2014/09/a-falta-de-sal-pode-fazer-mal-a-saude-blog-cultivando-saude1.jpg


Atenção: Realize a experiência em lugar bem ventilado e evite a inalação dos 

vapores que podem ser produzidos durante o aquecimento do enxofre. 

 

Agora pense e responda:  

- Cada substância apresenta ponto de fusão di ferente. Por quê?  

- Isso pode se entendido como uma característica específica de uma 

substância?  

- Esse evento de aquecimento está relacionado a quê?  

 

CONTEÚDOS QUE PODER SER TRABALHADOS:  

Classi ficação das Substâncias; Propriedades Físicas; Fórmulas  

Químicas 

REFERÊNCIAS:  

- USBERCO, J. e SALVADOR, E. – Química – Vol. Único, Editora Saraiva, São 

Paulo, 7ª ed., 2007.   

- Fonte:<http://www.cultivandosaude.com.br/wp-content/uploads/2014/09/a-falta-de-

sal-pode-fazer-mal-a-saude-blog-cultivando-saude1.jpg> acesso em 05/11/14 

 

3) Os semelhantes se atraem?: 

OS SEMELHANTES SE ATRAEM ?? 

http://www.cultivandosaude.com.br/wp-content/uploads/2014/09/a-falta-de-sal-pode-fazer-mal-a-saude-blog-cultivando-saude1.jpg
http://www.cultivandosaude.com.br/wp-content/uploads/2014/09/a-falta-de-sal-pode-fazer-mal-a-saude-blog-cultivando-saude1.jpg


Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colorful_Parrots_Couple.jpg>acesso em 06/11/14 

Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Squirrelmonkfamily1.jpg> acesso em 06/11/14 

Há muitas situações na natureza em que os semelhantes se atraem. Mas 

será que é somente na natureza que tal fenômeno ocorre? Onde mais pode ser 

observado? Será que nos compostos do cotidiano isto também ocorre? Cite alguns 

exemplos. 

 

MATERIAIS: açúcar ( 50 g), colher de chá e de sopa, 12 béqueres, óleo de soja, sal 

de cozinha, acetona (100 mL), álcool(100 mL), gasolina(100 mL), naftalina( 10 g) , 

querosene(100 mL), água. 

 

PROCEDIMENTO 1: 

- Coloque 20 mL de cada substância do quadro abaixo em béqueres separados. 

- Observe o quadro abaixo para fazer as misturas e anote o que irá ocorrer. 

 

MATERIAIS ÁGUA ÁLCOOL ACETONA ÓLEO GASOLINA QUEROSE

NE 

ÁGUA       

ÁLCOOL       

ACETONA       

ÓLEO       

GASOLINA       

QUEROSENE       

 

- Se houver formação de duas camadas, acrescente mais 20 mL de uma das 

substâncias e verifique se a substância acrescentada está na camada superior ou 

inferior. Anote suas observações. 

 

- PROCEDIMENTO 2: 

- Separe 3 béqueres e acrescente 20 mL de água em cada um deles. 

- No primeiro, adicione um pouco de açúcar, no segundo um pouco de sal e no 

terceiro um pouco de naftalina moída.  

- Agite cada mistura durante uns minutos, observe, anote o resultado e os reserve. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colorful_Parrots_Couple.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Squirrelmonkfamily1.jpg


- Separe outros 3 béqueres e coloque 20 mL de querosene em cada um.  

- Pegue os béqueres das soluções anteriores e despeje sobre o querosene. Observe 

e anote o que houve. 

 

AGORA PENSE E RESPONDA: 

- Todas as substâncias testadas se dissolvem em água? 

- O que determina uma substância ser solúvel em determinado solvente e outras 

não? 

- Como você explicaria a não solubilidade de certos compostos em água?  

 

 

CONTEÚDOS QUE PODEM SER TRABALHADOS: 

Solubilidade; Classificação das Substâncias, Forças Intermoleculares, Polaridade. 

 

REFERÊNCIAS: 

- HESS, Sonia, Experimentos de Química com materiais domésticos, Editora 

Moderna, São Paulo, 1ª ed.  

- Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colorful_Parrots_Couple.jpg>acesso 

em 06/11/14 

- Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Squirrelmonkfamily1.jpg> acesso em 

06/11/14 

 

4) Carboidratos: 

 
CARBOIDRATOS 

 
Os carboidratos também podem ser chamados de glicídios, glucídios, hidratos de 

carbono ou açúcares. São formados fundamentalmente por moléculas de carbono 

(C), hidrogênio (H) e oxigênio (O), por isso recebem a denominação de hidratos de 

carbono. 

 

Fonte: <Alimentos ricos em carboidratos. Foto: Robyn Mackenzie / Shutterstock.com>acesso em 

07/11/14  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colorful_Parrots_Couple.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Squirrelmonkfamily1.jpg
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/hidrogenio/


 

 

Alguns carboidratos podem 

possuir outros tipos de átomos 

em suas moléculas, como é o 

caso da quitina, que possui 

átomos de nitrogênio em sua 

fórmula. 

Fonte:<http://www.infoescola.com/nutricao/carboidrato/> acesso em 07/11/14  

 

 Todos os alimentos contêm carboidratos? Será que a banana tem 

carboidratos? Para verificarmos iremos fazer um teste utilizando iodo. 

 

MATERIAIS:  

• Bananas em diferentes graus de maturação e de diferentes espécies (nanica, da 

terra, maçã, prata, caturra, etc) 

• Tintura de iodo 2%. 

• Faca 

• Copo 

• Conta- gotas  

PROCEDIMENTO:  

1) Selecionar bananas em diferentes graus de maturação e de diferentes espécies.  

2) Preparar a solução de iodo no copo: 20 mL de água e 20 gotas de tintura de  

iodo 2%.  

3) Cortar 1 fatia de cada banana numa espessura de aproximadamente 0,5 cm.  

4) Com o conta-gotas, colocar 2 gotas da solução preparada sobre cada fatia  

de banana.  

5) Observar e anotar o que ocorreu com cada amostra de bananas.  

 

Agora pense e responda: 

- O que aconteceu?  

- A banana sofreu alguma alteração?  

http://www.infoescola.com/bioquimica/quitina/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/nitrogenio/
http://www.infoescola.com/nutricao/carboidrato/


- Esse experimento pode ser feito com qualquer tipo de fruta? Cite exemplos. 

- Todas as pessoas podem comer carboidratos? E bananas? 

 

CONTEÚDOS QUE PODEM SER TRABALHADOS: 

Ligações Químicas; Forças Intermoleculares; Classificação das Substâncias. 

 

REFERÊNCIAS: 

<http://www.cienciamao.usp.br/dados/eneq/_diminuicaodoamidoembanan.trabalho.p

df> acesso em 13/11/14. 

Fonte:<http://www.infoescola.com/nutricao/carboidrato/> acesso em 07/11/14  

 

DESAFIO: Solicitar aos participantes que montem uma atividade experimental 

investigativa e tragam no próximo encontro para discussão com o grupo e execução. 

      

- 5º encontro: idem ao anterior. 

Também serão trabalhados neste encontro algumas experiências de caráter 

investigativo, cujo objetivo será tratar dos seguintes conteúdos: solubilidade, 

ligações químicas, ionização, propriedades da matéria, forças intermoleculares, 

classificação das substâncias, fórmulas químicas e tipos de reações.    

1) Cristalização X Recristalização: 

CRISTALIZAÇÃO  X  RECRISTALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cienciamao.usp.br/dados/eneq/_diminuicaodoamidoembanan.trabalho.pdf
http://www.cienciamao.usp.br/dados/eneq/_diminuicaodoamidoembanan.trabalho.pdf
http://www.infoescola.com/nutricao/carboidrato/


 

Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/Salt#mediaviewer/File:Fleur_de_sel1.jpg> acesso em 

10/11/14 

Você já observou bem de perto um cristal de sal grosso ou de sal fino?  A 

forma dos cristais é a mesma para qualquer substância? Como podemos verificar 

isso? 

 

MATERIAL: 1 béquer de 100 mL, 1 bastão de vidro, 2 placas de Petri, bico de 

Bunsen, tripé, tela refratária, 1 termômetro, sulfato de cobre, nitrato de chumbo, 

cloreto de sódio, cloreto de cobalto. (Cada grupo irá utilizar uma dessas 

substâncias). 

 

PROCEDIMENTO:  

- Colocar em um béquer, água até a metade de sua capacidade (50 mL). 

- Adicione uma das substâncias disponíveis, aos poucos e sob agitação (com o 

bastão de vidro), até a saturação da solução. Espere o sólido sedimentar. 

- Com cuidado, transfira a solução sobrenadante para uma placa de Petri, com o 

auxílio do bastão de vidro.  

- Deixe o conjunto em repouso, observe diariamente o que ocorre e anote. 

- Repita o procedimento aquecendo a água entre 50°C e 70°C antes da dissolução 

do sal. Compare os resultados nos dois casos.  

- Depois de alguns dias, compare-os com aqueles obtidos com seus colegas que 

utilizaram outra substância. 

 

Agora pense e responda:  

Na natureza são encontradas substâncias das mais variadas cores. Você saberia 

dizer como são formadas as substâncias coloridas?  

- Que elementos da Tabela Periódica são responsáveis por conferir a cor?  

- Por que os cristais apresentam essa forma? 

 

CONTEÚDOS QUE PODEM SER TRABALHADOS: 

Ligações Químicas, Forças Intermoleculares; Classificação das Substâncias; 

Fórmulas Químicas. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Salt#mediaviewer/File:Fleur_de_sel1.jpg


 

REFERÊNCIAS: 

- HESS, Sonia, Experimentos de Química com materiais domésticos, Editora 

Moderna, São Paulo, 1ª ed.  

- 

Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/Salt#mediaviewer/File:Fleur_de_sel1.jpg> 

acesso em 10/11/14 

2) Qual azul é mais azul? 

 
QUAL AZUL É MAIS AZUL?? 

 

 O azul é a cor predominante na plumagem de algumas aves.  
 

Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue_macaws_IOM.JPG>acesso em 10/11/14 

Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anodorhynchus_hyacinthinus_-Disney_-Florida-8.jpg> 

acesso em 10/11/14 

Mas será que isso acontece sempre? Todo azul é azul? Como podemos verificar 

isso?? 

 

MATERIAS: 2 colheres de chá, 2 colheres de sopa, conta-gotas, 6 béqueres, conta-

gotas, vinagre (50 mL), bicarbonato de amônio (sal amoníaco- 10 g), sulfato de 

cobre (50 g), uréia (10 g), ácido muriático (50 mL), Ajinomoto, hidróxido de sódio ( 10 

g) e água. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Salt#mediaviewer/File:Fleur_de_sel1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue_macaws_IOM.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anodorhynchus_hyacinthinus_-Disney_-Florida-8.jpg


PROCEDIMENTO: 

a) Colocar 5 colheres de chá de sulfato de cobre em 100 mL de água em um béquer. 

Agite para dissolver e reserve esta solução de cobre. 

b) Colocar 1 colher de chá de bicarbonato de amônio (NH4HCO3) em um béquer e 

acrescentar 30 mL de água. Agite para dissolver todo o material sólido. Acrescente 

2,5 mL da solução de cobre. Agite por um tempo e observe. Anote o resultado. 

Acrescente com o conta-gotas, o vinagre até que observe alguma alteração. 

Compare a cor resultante com a cor da solução inicial e a de cobre puro. Anote suas 

observações. 

c) Colocar 1 colher de chá de Ajinomoto em um copo com 20 mL de água. Agitar a 

mistura para dissolver o material sólido e após acrescente 2,5 mL da solução de 

cobre. Agite por um tempo e observe. Compare a cor resultante com a cor da 

solução de cobre puro. Anote suas observações. 

d) Colocar 10 mL de água e 2,5 mL da solução de cobre em um béquer. Misture 

bem e, a seguir, goteje com o conta-gotas ácido muriático, agitando. Anote suas 

observações. 

e) Colocar 1 colher de chá de hidróxido de sódio (NaOH) e 30 mL de água em um 

béquer. Agitar para dissolver completamente o material sólido. Esta é a solução de 

soda cáustica. 

f) Colocar 1 colher de chá de uréia em um béquer com 20 mL de água. Agite para 

dissolver o material sólido e então gotejar 3 gotas da solução de cobre. Misture bem 

e, a seguir, adicionar 2,5 mL da solução de soda cáustica. Agite por um tempo e 

observe. Compare a cor resultante com a cor da solução de cobre puro. Anote suas 

observações. 

 

Vamos pensar um pouco sobre o experimento... 

- O que você observou nos itens b, c, d, e , f  do procedimento?  

- Como você poderia explicar, utilizando seus conhecimentos químicos, o que 

ocorreu nos experimentos testados? 

- Por que isto ocorreu? 

 

CONTEÚDOS QUE PODEM SER TRABALHADOS: 



- Solubilidade ; Tipos de Reações; Fórmula das Substâncias Químicas; Classificação 

das Substâncias.  

 

REFERÊNCIAS: 

- HESS, Sonia, Experimentos de Química com materiais domésticos, Editora 

Moderna, São Paulo, 1ª ed.  

- Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue_macaws_IOM.JPG>acesso em 

10/11/14 

- Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anodorhynchus_hyacinthinus_-

Disney_-Florida-8.jpg> acesso em 10/11/14 

 

3) Cristais no ovo: 

 

CRISTAIS NO OVO 

Você já observou bem de perto o sal grosso, aquele usado para churrasco? Por que 

o sal de cozinha é fino e o sal grosso não? Eles têm a mesma aplicação? Você sabe 

como ele é formado? Por que se apresenta dessa forma? Você sabia que o alúmen 

de potássio também é um sal? 

 

MATERIAL: 

2 ovos, prego pequeno, tesoura, 

pincel, água ( 300 mL), cola 

branca, corante alimentício, 

béquer grande, alúmen de 

potássio em pó (pedra-ume), 

micro-ondas. Açúcar, sal. 

 

 

Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Eggs#mediaviewer/File:2_eggs.JPG> 

acesso em 05/11/14 

PROCEDIMENTO:  

- Faça um furo com o prego em cada uma das extremidades do ovo. Assopre no 

orifício, sobre um prato e descarte a clara e a gema. Corte o ovo longitudinalmente, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue_macaws_IOM.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anodorhynchus_hyacinthinus_-Disney_-Florida-8.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anodorhynchus_hyacinthinus_-Disney_-Florida-8.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Eggs#mediaviewer/File:2_eggs.JPG


com o auxílio de uma tesoura, fazendo 2 metades (descarte as mais feias). Lave-as 

e deixe secar. Pinte com cola branca o seu interior com o auxílio de um pincel e 

salpique com o alúmen. Deixe secar novamente e tire o excesso de alúmen com o 

pincel. Reserve as cascas. 

- Dissolva 90 g de alúmen em 300 mL de água e leve ao micro-ondas por 

aproximadamente 2 minutos para aquecer e dissolver totalmente. Pingue algumas 

gotas de corante nessa substância (até atingir a coloração desejada) e mergulhe as 

casquinhas de ovo. Deixe na solução por 24 horas. Retire as cascas com cuidado e 

observe o que ocorreu.  

 

RESPONDA: 

- Comparando o seu cristal e os outros produzidos, quais são as semelhanças e 

quais são as diferenças? 

- Há semelhança com o cristal do cloreto de sódio? 

- Você sabe a fórmula do alúmen de potássio? 

- Por que os cristais apresentam esse formato? 

 

CONTEÚDOS QUE PODEM SER TRABALHADOS: 

Ligações Químicas; Solubilidade; Forças Intermoleculares. 

 

REFERÊNCIAS: 

Link: <http://www.manualdomundo.com.br/2012/08/como-fazer-cristais-no-ovo-

experiencia-de-quimica/ >acesso em 05/11/14 

Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Eggs#mediaviewer/File:2_eggs.

JPG> acesso em 05/11/14 

 

4) Como funciona a salmoura? 

  
COMO FUNCIONA A SALMOURA?? 

 

http://www.manualdomundo.com.br/2012/08/como-fazer-cristais-no-ovo-experiencia-de-quimica/
http://www.manualdomundo.com.br/2012/08/como-fazer-cristais-no-ovo-experiencia-de-quimica/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Eggs#mediaviewer/File:2_eggs.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Eggs#mediaviewer/File:2_eggs.JPG


A salmoura parece ser a febre do momento, como se os chefs do mundo e os 

autores de culinária tivessem subitamente descoberto a água salgada. Qual é, 

exatamente, a sua função? 

A salmoura – mergulhar carne, peixe ou aves em uma solução de sal em água - está 

longe de ser novidade. É claro que, em alguma hora na história marítima, alguém 

descobriu - por acaso, talvez?- que a carne posta de molho em água do mar era 

mais suculenta e tinha gosto melhor depois de cozida? 

Como funciona a salmoura? O que um banho em água salgada produz, além de 

fazer com que a comida fique... bem  molhada e salgada? Será que as alegações de 

aumento de suculência e maciez são justificadas? 

  Fonte: Robert L. Wolke, O que Einstein disse ao seu cozinheiro, Vol. 1, p. 138  

Do que é formado o sal? 

Podemos dissolver outras substâncias junto com o sal? 

 

MATERIAIS: 2 béqueres de 100 mL, água, espátula, sal, açúcar cristal, 

permanganato de potássio ou pó de refresco de uva, feijão. 

 

PROCEDIMENTO: 

A)Coloque 50 mL de água em um dos béqueres. Pegue com a espátula um pequeno 

cristal de permanganato de potássio e adicione-o ao béquer. Observe e anote o 

resultado. 

B)Coloque no outro béquer um punhado de grãos de feijão até a marca de 50 mL. 

Acrescente o açúcar cristal com o feijão até a marca de 50 mL, dando pequenas 

batidas até não conseguir adicionar mais açúcar e sem ultrapassar a marca dos 50 

mL. Adicione o sal da mesma forma que o fez com o açúcar. Pegue o béquer com a 

solução de permanganato de potássio e vá adicionando, com cuidado, até atingir a 

marca de 50 mL. Anote suas observações e responda: como poderíamos explicar os 

resultados desse experimento? 

Reflita e responda: 

- Por que adicionamos sal nos alimentos? 

-Podemos adicionar outra substância aos alimentos para melhorar suas 

propriedades? O quê? 



 

CONTEÚDOS QUE PODEM SER TRABALHADOS: 

Ligações Químicas; Ionização; Solubilidade; Propriedades da Matéria. 

 

REFERÊNCIAS: 

- SANTOS, W. L. P. e MOL, G. S. (coords) - Química Cidadã – Vol. 1, AJS, São 

Paulo, 2ª edição, 2013 

- Robert L. Wolke, O que Einstein disse ao seu cozinheiro, Vol. 1, Rio de Janeiro, 

Zahar, 2003, p. 138.  

     

 - 6º encontro: questões e problemas abertos: questões para discussão em 

grupo, em que novas situações são apresentadas e o grupo discute e 

apresenta suas respostas e argumenta, sempre com base na teoria em 

questão. 

De acordo com Paixão e Cachapuz (2003, p.31 a 36): “A investigação deve 

estar articulada com a formação e esta tem que ser relevante para o professor, isto 

é, deve apoiar-se em aspectos concretos e significativos no âmbito da sua prática”. 

Para que isso ocorra, é necessário que o professor faça pequenas mudanças na sua 

prática pedagógica, por exemplo: 

 - ao levar um texto aos estudantes deve pedir que façam a leitura do mesmo e 

grifem as palavras que não conhecem o significado; 

- que destaquem e comentem trechos do texto que acharam mais importantes; 

- que formulem 1 ou 2 questões, com respostas, sobre o texto lido; 

Ao agir dessa forma, o professor estará propiciando aos educandos uma nova 

forma de compreender o texto, interagindo com ele de uma forma mais dinâmica e 

efetiva. 

A seguir, alguns textos selecionados para serem utilizados como discussão 

de problema: 



- Metais Promissores (http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2014/11/metais-

promissores ) Problema: Segundo o texto qual a função dos metais?? 

- A Educadora Marie Curie (http://cienciahoje.uol.com.br/alo-

professor/intervalo/2014/07/a-educadora-marie-curie) Problema: Será que as 

mulheres são mais inteligentes que os homens?  

- O que acontece com o cérebro de quem usa cogumelos alucinógenos? 

(http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Pesquisa/noticia/2014/07/o-que-acontece-

com-o-cerebro-de-quem-usa-cogumelos-alucinogenos.html) Problema: Qual o 

verdadeiro papel da química? A Química é boa ou má?   

- Ciência e magia dos fogos de Artifício (http://super.abril.com.br/ciencia/quimica-

pirotecnia-ciencia-magia-fogos-artificio-439684.shtml) Problema: Você sabe do que 

são feitos os fogos de artifícios? Por que os fogos de artifício são coloridos? Você 

sabe o que tem dentro deles? 

 Desenvolver as atividades propostas anteriormente com os textos 

selecionados e solicitar aos participantes que tragam outro texto, para o próximo 

encontro, e que elaborem uma questão problema a ser resolvido como ocorre no 

Ensino por Investigação. 

 

 - 7º encontro: vídeos e software: uso de novas tecnologias em sala de aula, 

procurando utilizar, nesses recursos, uma proposta investigativa, por meio de 

questões abertas, discussão com todo o grupo sobre os assuntos enfocados. 

Essas atividades deverão ser desenvolvidas no laboratório de informática. 

É possível trabalhar Química num laboratório de informática? Como fazer isso?  

A seguir alguns endereços eletrônicos relacionados à Química: 

- Museu Virtual: Casa da Ciência – Cadê a Química. Link: 

http://www.eravirtual.org/pt/ 

- Ponto Ciência: link: http://pontociencia.org.br 

- Quid+ : link: http://quid.sbq.org.br 

http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2014/11/metais-promissores
http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2014/11/metais-promissores
http://cienciahoje.uol.com.br/alo-professor/intervalo/2014/07/a-educadora-marie-curie
http://cienciahoje.uol.com.br/alo-professor/intervalo/2014/07/a-educadora-marie-curie
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Pesquisa/noticia/2014/07/o-que-acontece-com-o-cerebro-de-quem-usa-cogumelos-alucinogenos.html
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Pesquisa/noticia/2014/07/o-que-acontece-com-o-cerebro-de-quem-usa-cogumelos-alucinogenos.html
http://super.abril.com.br/ciencia/quimica-pirotecnia-ciencia-magia-fogos-artificio-439684.shtml
http://super.abril.com.br/ciencia/quimica-pirotecnia-ciencia-magia-fogos-artificio-439684.shtml
http://www.eravirtual.org/pt/
http://pontociencia.org.br/
http://quid.sbq.org.br/


- Canal Fala Química: link: http://www.facebook.com/falaQuimica 

- Curiosidades de Química: http://www.alunosonline.com.br/quimica/curiosidades-

quimica.html 

- Química divertida: link: http://www.quifacil.com.br/ 

- Química divertida: link:  http://www.agracadaquimica.com.br/  

 

 - 8º encontro: avaliação das atividades propostas e a sua aplicabilidade em 

sala de aula. 

 A avaliação é uma atividade inseparável do ser humano, pois toda ação surge 

de um planejamento e gera modificações que irão sofrer uma análise por parte 

daquele que gerou a ação e daquele que dela participou. O ato de avaliar é 

complexo, abrangente e depende da concepção da pessoa, da escola, da situação e 

do objetivo a ser atingido.  

 A avaliação deve fornecer as informações sobre os processos pedagógicos 

que permitem ao educador decidir sobre as intervenções e o redimensionamento 

necessário no processo educativo, tendo sempre como ponto de partida, a 

aprendizagem de seus educandos. Para isso, faça uma análise avaliativa sobre esse 

minicurso de Investigação no ensino de Química. 

 Comente o que você achou das atividades propostas.  

Você acha que seria possível desenvolver esta metodologia na escola com os seus 

estudantes? Justifique. 

Você já tinha estudado sobre este tema?  

Já desenvolveu alguma atividade deste tipo na sua escola? Comente.  

Você alteraria alguma atividade que foi proposta? Exemplifique. 

Qual atividade mais gostou? Por quê? 

Qual atividade gostou menos? Por quê? 

http://www.facebook.com/falaQuimica
http://www.alunosonline.com.br/quimica/curiosidades-quimica.html
http://www.alunosonline.com.br/quimica/curiosidades-quimica.html
http://www.quifacil.com.br/
http://www.agracadaquimica.com.br/


Proposta: Gravar uma entrevista com um dos professores participantes. 

 

REFERÊNCIAS 

- CARVALHO, A. M. P. (Org.) – Ensino de Ciências por Investigação – Editora 

CENGAGE Learning, S. P. 2013  

- FRANCISCO Jr. W. E., FERREIRA, L. H., HARTWIG, D. R. – 

Experimentação Problematizadora – Química Nova na Escola, nº 30, Nov 2008, p. 

34 a 41 

- GONÇALVES, J.C.S. – Tabela Atômica: um estudo completo da tabela 

periódica – Curitiba, Ed. Atômica, 2ª edição, 2003. 

- HESS, Sonia, Experimentos de Química com materiais domésticos, Editora 

Moderna, São Paulo, 1ª ed.  

- JUNIOR, W. E. F., - Estratégias de Leitura e Educação Química – Que 

Relações?- Química Nova na Escola, Vol. 32, nº 4, Nov. 2010   

- PAIXÃO, F. e CACHAPUZ, A. – Mudanças na Prática de Ensino de Química 

pela Formação dos Professores em História e Filosofia das Ciências – Química Nova 

na Escola, nº 18, Nov 2003, p.31 a 36 

- SANTOS, W. L. P. e MOL, G. S. (coords) - Química Cidadã – Vol. 1, AJS, 

São Paulo, 2ª edição, 2013 

- USBERCO, J. e SALVADOR, E. – Química – Vol. Único, Editora Saraiva, 
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- UTIMURA, T. Y. e LINGUANOTO, M. – Química Fundamental - Vol Único, 

São Paulo,  FTD, 1998, p 14 e 15. 

- Caderno com sugestões para Planejamento de Atividades Experimentais de  

Química - 1oANO/NRE/TOLEDO/2012 - Rosana Nara de 

Rocco/Coordenadora/Química-Professores/Formação em Ação/2o Semestre de 

2011/NRE/Toledo. 

 

 

 ANEXOS 
 
- Texto do Histórico da Tabela Periódica. 

 

 



A HISTÓRIA DA TABELA PERIÓDICA 

 A primeira descoberta científica de um elemento químico ocorreu em 1669. 

Henning Brand descobriu o fósforo. Até essa época a preocupação era conhecer as 

aplicações dos doze elementos conhecidos (carbono, enxofre, ferro, cobre, prata, 

estanho, antimônio, ouro, mercúrio, chumbo, arsênio). Na realidade, na época, os 

cientistas imaginavam conhecer mais que os 12 elementos, pois confundiam alguns 

óxidos com elementos químicos.  

 As propriedades químicas e físicas que os cientistas buscavam descobrir, 

nessa época, eram: reação com a água; raio atômico; cor; formação de óxidos; 

condução elétrica e reações químicas em geral. 

 Lavoisier em 1789 tentou uma publicação, não aceita, de agrupamento de 

elementos divididos em gases, metais, não metais e terrosos.  

 Na busca das propriedades dos elementos, até 1800 foram descobertos mais 

20 elementos químicos novos. Entre eles o: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cloro, 

urânio e outros. Totalizando 33 elementos químicos conhecidos. 

 John Dalton, no inicio do séc. XIX agrupava estes elementos por suas massas 

atômicas. Tínhamos então, um grupo de elementos listados em ordem crescente de 

suas massas atômicas relacionadas juntamente com suas propriedades. Neste 

momento surgiu a necessidade e a vontade de construir uma tabela agrupando os 

elementos em ordem crescente de suas massas atômicas e de forma que 

mantivéssemos grupos de elementos com propriedades semelhantes. 

 

TRÍADES DE DÖBEREINER: A PRIMEIRA TABELA COM ALGUM SUCESSO 

Johann W. Döbereiner em 1829 publica as Tríades, onde os elementos separados 

em grupos de três, com propriedades semelhantes e de tal forma que o elemento 

central da tríade tinha sua massa atômica igual (ou aproximadamente) a média 

aritmética das massas dos outros dois.  

1ª TRÍADE CLORO BROMO IODO 

2ª TRÍADE LÍTIO SÓDIO POTÁSSIO 

 Alguns metais já existentes não conseguiam adaptar-se às tríades. Enquanto 

Döbereiner tentava resolver os problemas de sua “tabela”, outro cientista lançou seu 

trabalho. 

 

PARAFUSO TELÚRICO DE CHANCOURTOIS: 



Geólogo francês que em 1862, na tentativa de montar uma tabela de elementos 

químicos, elaborou um trabalho onde os elementos eram dispostos ao redor de um 

cilindro (espiral) dividido em 16 partes. Os elementos foram distribuídos por ordem 

de seus pesos atômicos, calculados com base no padrão Oxigênio-16, com esta 

distribuição elementos como oxigênio, enxofre, selênio e telúrio permaneciam em 

uma mesma linha vertical. Embora o sucesso do grupo citado, outros grupos 

reuniam elementos com propriedades distintas como o boro, alumínio, níquel, 

arsênio, lantânio e paládio. Chancourtois descobriu a periodicidade em uma 

frequência errada. 

 

LEI DAS OITAVAS DE NEWLANDS: 

Um passo importante recusado pela Chemical Society. John A. R. Newlands, 

professor de química inglês, em 1864 sugeriu que os elementos fossem colocados 

em um modelo periódico em oito grupos (semelhantes às notas musicais), em ordem 

crescente de suas massas atômicas. O grupo do sódio, lítio e potássio ficou bem 

montado, no entanto elementos como o cloro, bromo, ferro e cobre ficaram fora de 

seu trabalho.  Até essa data não se conhecia Número Atômico, nem a teoria 

Quântica e os prótons foram descobertos em 1886. 

 

LOTHAR MEYER: VERSÃO ABREVIADA DA TABELA 

Químico alemão, em 1864 escreveu um livro incluindo a melhor versão abreviada da 

Tabela Periódica dos elementos até então conhecida. A tabela incluía 

aproximadamente metade dos elementos químicos conhecidos na época, num total 

de 62 elementos. A distribuição dos elementos era feita, como nas anteriormente 

publicadas, em ordem crescente de seus pesos atômicos, e demonstrava que as 

propriedades químicas e físicas dos elementos eram funções periódicas. Espaços 

vazios na tabela de Meyer indicavam a localização dos elementos ainda não 

descobertos.  

 Em 1868, promoveu algumas alterações em seu trabalho tornando-o um 

marco na história da Tabela Periódica, com uma nova versão, denominada forma 

estendida da tabela, que classificava 53 elementos químicos. Os originais de uma 

segunda edição de seu livro foram dados a um colega para avaliação e outro 

cientista disponibilizou para a comunidade científica da época, uma tabela periódica 

extremamente semelhante a sua. 



 

 DMITRI MENDELEEV: PAI DA TABELA PERIÓDICA 

Químico russo e professor na Universidade de Petersburg, em fevereiro de 1869 

cancelou uma visita a uma indústria e permaneceu em casa trabalhando no 

desenvolvimento de organizar elementos químicos em uma tabela. Utilizou para tal, 

a ordem crescente de seus pesos atômicos, de forma que elementos com 

propriedades semelhantes permanecessem em um mesmo grupo. Eram conhecidos 

nessa época, 65 elementos.   

 De posse da lista desses elementos, Mendeleev construiu cartas, 

semelhantes às cartas de um baralho, onde cada uma representava um elemento 

químico. Em cada carta listou todas as propriedades conhecidas do elemento. 

Semelhante a um jogo iniciou a montagem sobre a mesa, seguindo a ordem 

crescente de pesos atômicos e tentou descobrir quantos grupos verticais eram 

necessários para que cada elemento de propriedades semelhantes pertencessem a 

um mesmo grupo. Para não alterar a sequência, alguns intervalos eram deixados em 

branco, tendo sido explicado por ele que novos elementos seriam descobertos e 

teriam propriedades tais que se adaptariam aqueles espaços.  

 Dez elementos químicos novos foram previstos por Mendeleev e 17 

elementos tiveram que trocar de posição na sua tabela, após a verificação de erros 

nos cálculos de seus pesos atômicos. Mesmo a tabela de Mendeleev sendo bem 

diferente da tabela atual, este era o primeiro trabalho onde havia uma relação 

vertical, horizontal e diagonal de propriedades dos elementos e foi publicada em 

1871. 

 

HENRY MOSELEY:  

Físico inglês, que em 1913 inseriu o conceito de Número Atômico dos elementos ao 

trabalhar junto com Ernest Rutherford. Moseley sugere chamar a carga nuclear de 

número atômico e que este dado seria o identificador do elemento químico, sendo 

usado para ordenar os elementos na Tabela Periódica. Descobriu que as 

propriedades dos elementos químicos são funções periódicas de seus números 

atômicos e não mais dos pesos atômicos, como postulava Mendeleev, Meyer e os 

demais.  

 
REFERÊNCIA: 



- GONÇALVES, J.C.S. – Tabela Atômica: um estudo completo da tabela periódica – 

Curitiba, Ed. Atômica, 2ª edição, 2003. 

 


