
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

VANIA MOREIRA LIMA  

 

 

 

UMA SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA EM AULAS DE 

CIÊNCIAS DO 9º ANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA: REFLEXÕES E 

APONTAMENTOS SOBRE O APRENDIZADO DE CONCEITOS, 

PROCEDIMENTOS E ATITUDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouro Preto 

2015



 

VANIA MOREIRA LIMA 

 

 

 

 

 

 

UMA SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA EM AULAS DE 

CIÊNCIAS DO 9º ANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA: REFLEXÕES E 

APONTAMENTOS SOBRE O APRENDIZADO DE CONCEITOS, 

PROCEDIMENTOS E ATITUDES 

 

 

Produto da dissertação apresentada ao 
Programa de Mestrado Profissional em Ensino 
de Ciências do Instituto de Ciências Exatas e 
Biológicas da Universidade Federal de Ouro 
Preto como requisito parcial para obtenção do 
título de Mestre em Ensino de Ciências. 
 
Área de Concentração: Química. 
 
Orientador: Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza. 

 

 

 

 

 

Ouro Preto 

2015



 

 

 

  



 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O mais importante e bonito, do mundo, é isto:  

que as pessoas não estão sempre iguais,  

ainda não foram terminadas -  

mas que elas vão sempre mudando.   

Afinam ou desafinam. Verdade maior.”  

João Guimarães Rosa. 
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INTRODUÇÃO 
 

O produto aqui apresentado é fruto de uma pesquisa que partiu do interesse e 

da preocupação com a aprendizagem nas aulas de Ciências. Conforme relatado na 

dissertação intitulada “Uma sequência de ensino investigativa em aulas de Ciências 

do 9º ano de uma escola pública: reflexões e apontamentos sobre o aprendizado de 

conceitos, procedimentos e atitudes”, num primeiro momento pode parecer que os 

desafios encontrados em sala constituíram-se em exaustivas batalhas para essa 

professora da Educação Básica. Pelo contrário, foram provocações agridoces que 

conduziram à reflexão de posturas e estratégias pedagógicas.   

Mas por que repensar posturas e estratégias pedagógicas? Para que o ensino 

de Ciências promova a compreensão do que é a Ciência e de como o conhecimento 

científico interfere nas relações com o mundo natural, com o mundo construído e 

com as outras pessoas (MINAS GERAIS, 2007) é necessário criar um ambiente que 

motive e desperte o interesse do aluno por sua aprendizagem. 

Há um desajuste cada vez maior entre a escola que ensina Ciência – a que 

praticamente não mudou sua organização ao longo do tempo – e os alunos - que 

convivem em uma sociedade na qual, nos mais diversos setores, são estabelecidas 

novas relações, graças ao avanço tecnológico. Como explica Chassot (2013), a 

escola atual não é mais o centro da informação. A Ciência não é mais um 

conhecimento exclusivamente adquirido na sala de aula ou restrito a uma pequena 

parcela da sociedade.  

Sendo assim, “essa Escola exige outras posturas de professoras e 

professores. O transmissor de conteúdos já era” (CHASSOT, 2013, p. 69).   Ainda 

sobre o papel da escola e do professor, Carvalho (2013) contribui, ao mencionar 

dois fatores que modificaram o processo de transferência de conhecimento de uma 

geração para a outra. O primeiro foi o aumento exponencial de conhecimento 

produzido, o que nos leva a valorizar a qualidade do que é ensinado e do que é 

fundamental para ser apreendido. E o segundo fator foi o trabalho de epistemólogos, 

como Piaget, e psicólogos, como Vygotsky, que demonstraram como os 

conhecimentos, principalmente o científico, são construídos individualmente e como 

esse processo é influenciado pelas interações sociais. 

Sem a pretensão de responder aos inúmeros desafios que despontam ao se 

propor a aprendizagem em Ciências, o trabalho de pesquisa se limitou ao estudo 



6 
 

das contribuições para a aprendizagem ao se empregarem estratégias pedagógicas 

que criam um ambiente investigativo e dinâmico para a construção dos conteúdos 

escolares.  

Assim sendo, o produto ora apresentado é a sequência de ensino 

investigativa (SEI) elaborada e aplicada durante a pesquisa, além de orientações 

fundamentadas no referencial teórico que a sustentou sobre o processo de 

aprendizagem e investigação nas aulas de Ciências. As atividades da sequência de 

ensino investigativa (SEI) foram elaboradas por meio de consulta à literatura e 

adoção de referenciais sobre o tema.  A intenção era elaborar um material que, 

mesmo não sendo recorrente à orientação de práticas investigativas na escola, o 

professor conseguisse desenvolver a proposta. 

 Bom trabalho e que nossas reflexões contribuam com o sucesso da 

aprendizagem em sua sala de aula.  
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CAPÍTULO I - CARACTERIZAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE ENSINO 

INVESTIGATIVA 

 

 A sequência de ensino investigativa (SEI) foi uma construção coletiva entre a 

pesquisadora e o orientador, elaborada a partir do levantamento dos dados do 

questionário inicial aplicado aos alunos, das observações do trabalho de campo e da 

experiência docente de ambos com a Educação Básica.  

 Algumas atividades, já presentes em livros didáticos, sofreram adaptações 

para que contemplassem uma abordagem investigativa de ensino. O tópico de 

conteúdo abordado foi Materiais e suas Propriedades. Esse tópico integra o tema 

diversidade dos materiais, do Eixo Temático I, da proposta curricular de Conteúdos 

Básicos Comuns (CBC), para o ensino de Ciências, do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental, da Rede Estadual de Minas Gerais. A opção pelo tópico Materiais e 

suas Propriedades surgiu em virtude do planejamento da escola. Estes seriam os 

conteúdos ministrados no período proposto para a pesquisa. Em certas atividades 

da sequência, tópicos de outros conteúdos do CBC foram retomados visando 

propiciar condições para que o aluno avançasse em sua aprendizagem.  

A partir do estudo das habilidades básicas apontadas no CBC para o tópico 

Materiais e suas Propriedades e do livro didático adotado pela escola, um esquema 

de conteúdos foi organizado para direcionar a SEI. Devido à indisponibilidade de 

tempo, não foi possível contemplar, no desenvolvimento da sequência, todos os 

tópicos nesta pesquisa. A figura 1 representa um mapa conceitual para a SEI. 
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Figura 1 - Esquema de conteúdos para o tópico Materiais e suas Propriedades 

 

FONTE: Elaboração da autora  

 

No desenvolvimento da sequência de atividades procurou-se, sempre que 

possível, trazer o cotidiano para as discussões. Transformar o cotidiano em objeto 

de investigação tem sido um dos desafios para o Ensino de Ciências, devido a 

equívocos ou inadequações. Como aponta Mortimer et al. (2002) “é preciso 

ultrapassar a ideia de ciência fácil, simples e em continuidade com o senso comum”. 

O aluno deve compreender que há uma cultura capaz de explicar o mundo 

utilizando-se, por exemplo, de uma linguagem diferente da usada em seu dia-a-dia. 

E é essa cultura que ele está tomando contato na escola. Outro aspecto considerado 

foi a utilização de experimentos. No questionário inicial aplicado aos alunos, a 

experimentação foi apontada como um dos itens que mais os deixavam curiosos ao 

estudar Ciências.   

Para a estruturação das atividades, a SEI proposta por Carvalho (2013) foi 

tomada como referencial. Uma SEI é entendida como uma sequência de aulas 

abrangendo um tópico do conteúdo escolar em que algumas atividades-chave 

devem estar presentes. O problema, que iniciará a sequência, é uma das atividades 

consideradas chave. O objetivo é introduzir o aluno no tópico de conteúdo desejado 
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e levá-lo a pensar sobre o fenômeno científico em questão. Quanto à sua natureza, 

ele pode ser experimental, manipulado pelo próprio grupo de alunos, ou 

demonstrativo, quando a aparelhagem oferece perigo e a ação é realizada pelo 

professor. Ou ainda, de natureza teórica, quando proposto a partir de figuras de 

revistas e/ou gravuras de sites, imagens, tabelas, textos, ou seja, das diversas 

linguagens da Ciência, dependendo do desenvolvimento dos alunos.  

Outra atividade considerada relevante é a sistematização do conhecimento 

construído pelo aluno, após a resolução do problema. Sugere-se a leitura de textos 

escritos que permitam os alunos novamente discutir, comparando o que fizeram e o 

que pensaram ao resolver o problema com o que é relatado nesse material. E, por 

fim, as possíveis contextualizações. Podem ser mais simples, logo após a discussão 

do problema, reduzidas a questões elementares, levando o aluno, na sua 

imaginação, da sala de aula à sua realidade, ou uma contextualização mais 

elaborada, relacionando o problema investigado com um problema social ou 

tecnológico (CARVALHO, 2013).  

O quadro 1 é apresentado com o objetivo de fornecer uma visão panorâmica 

das atividades que compõem a SEI. Em seguida, cada atividade será apresentada, 

inclusive com o material disponibilizado para o aluno. 

 

Quadro 1- Panorama do desenvolvimento da SEI 

ATIVIDADE TÍTULO Objetivo da atividade 

ATIVIDADE 1  O pão nosso de cada dia. 
De onde vem?  

 

Reconhecer as transformações sofridas 
pelos materiais e classificá-las em físicas e 
químicas.  

ATIVIDADE 2  Propriedade dos materiais 

 

Reconhecer a importância das 
propriedades para os materiais, dentro da 
classificação de propriedades gerais e 
específicas. Propriedades gerais: massa e 
volume.  

ATIVIDADE 3  O Caminho das Águas 

  

Sondar os conhecimentos prévios dos 
alunos sobre o ciclo da água, 
reconhecendo que os materiais podem se 
apresentar nos estados sólido, líquido e 
gasoso.  
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ATIVIDADE 1 - O pão nosso de cada dia. De onde vem? 
 

A SEI inicia-se com a Atividade 1 (O pão nosso de cada dia, de onde vem?) 

que  trata das transformações físicas e químicas dos materiais. A atividade traz a 

canção O Cio da Terra1, em uma versão mixada, e três questões são propostas. O 

objetivo é sondar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o conceito de 

transformações: (i) os alunos são capazes de perceber as mudanças que ocorrem 

com os materiais tais como mudança de cor, cheiro (liberação de gases), alteração 

de textura dos materiais (amolecimento ou endurecimento), etc.?; (ii) os alunos 

compreendem que as mudanças podem alterar ou não a composição dos materiais? 

Para avançar nas discussões, foi adaptada uma atividade do livro Química 

Cidadã, de Santos e Mól (2010). Na questão 2, as demonstrações realizadas pelo 

professor, como a queima e o recorte do papel e o esmagamento de uma lata de 

refrigerante, tem o objetivo de explorar as questões (i) e (ii) e avançar nas 

concepções sobre o conceito de transformações.  

 

Material disponibilizado para o aluno 

 

 

                                                           
1
 Letra de Chico Buarque e música de Milton Nascimento, disponível em: <http://letras.mus.br/chico-

buarque/86011/>. Acesso em: 01 mar. 2014. 

ATIVIDADE 4 Trabalhando à luz de vela 

 

Reconhecer as mudanças de estado físico 
para os materiais.  

ATIVIDADE 5 Em que temperatura a 
água ferve? 

 

Identificar a propriedade específica 
temperatura de ebulição. Montagem do 
aparato experimental e coleta dos dados. 
Construção do gráfico de aquecimento da 
água.  

ATIVIDADE 6 
  
Investigando além do 
Visível!!! 
 
 

 
Relacionar os estados físicos da matéria 
ao modelo cinético molecular: movimento, 
distância e organização das partículas.  

 

http://letras.mus.br/chico-buarque/
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ATIVIDADE 1 - O pão nosso de cada dia. De onde vem? 
 

1. Vamos ouvir uma canção? 

 
 “O Cio da Terra” (letra de Chico Buarque e música de Milton Nascimento) 
 

Debulhar o trigo 
Recolher cada bago do trigo 

Forjar no trigo o milagre do pão 
E se fartar de pão 
Decepar a cana 

Recolher a garapa da cana 
Roubar da cana a doçura do mel 

Se lambuzar de mel 
Afagar a terra 

Conhecer os desejos da terra 
Cio da terra, a propícia estação 

E fecundar o chão. 
 

a) Transformações acontecem ao nosso redor a todo instante. De que 

transformações fala a canção? 

 
b) O pão é obtido a partir da transformação do trigo. Pão e trigo são a mesma 

coisa? Por quê? 

 
c) Quando o trigo vira pão, que mudanças são observadas? 

 
2. A partir das demonstrações feitas pelo professor, registrem: 

a) Quando a lata de alumínio sofreu transformação, suas características como cor, cheiro e 

textura se modificaram? Expliquem. 

 
b) Quando a folha foi rasgada, suas características como cor, cheiro e textura se 

modificaram? Expliquem. 

 

Transformação ocorrida Mudanças observadas 

  
 

  
 

  
 

http://letras.mus.br/chico-buarque/
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c) E quando a folha foi queimada, suas características foram modificadas? Expliquem. 

 
d) Vocês poderiam dizer se na queima do papel e no corte de uma folha de papel ocorrem 

transformações do mesmo tipo? Por quê? 

 
e) A transformação do trigo em pão e a transformação do açúcar em mel se parecem com 

qual (is) transformação (is) demonstrada(s)? 

 
Atividade adaptada. Fonte: SANTOS, W. L. P. dos; MÓL, G. de S. (coords.) Química 
cidadã: materiais, substâncias, constituintes, química ambiental e suas implicações 
sociais. 1ª ed. São Paulo: Nova Geração, 2010. 175 p.. 

ATIVIDADE 2 – Propriedade dos materiais 
 

A Atividade 2 foi elaborada com o intuito de se trabalhar a importância das 

propriedades para os materiais, dentro da classificação de propriedades gerais e 

específicas. Na etapa 1, os alunos respondem a uma questão fundamentada no 

desenvolvimento da agricultura e na criação de técnicas e instrumentos de trabalho. 

Na etapa 2, em grupos, os alunos são desafiados a selecionar materiais para 

a fabricação de um trator, com o objetivo de que propriedades específicas dos 

materiais sejam consideradas a cada critério adotado. A atividade é uma adaptação 

do livro Química, de Mortimer e Machado (2005). É sugerido apresentar, 

anteriormente, um slide com os materiais listados, a fim de familiarizar os alunos 

com os materiais. 

Já na etapa 3, a partir das reflexões em grupo, espera-se que os alunos 

compreendam que massa e volume são propriedades comuns a todos os materiais. 

Em seguida, os alunos são confrontados se volumes iguais de materiais diferentes 

apresentam a mesma massa. Através da efetuação de medidas (volumes iguais 

para açúcar refinado, sal e farinha), utilizando copos graduados e balança digital, as 

concepções iniciais serão confrontadas. 

 

Material disponibilizado para o aluno 

 

ATIVIDADE 2 – Propriedade dos materiais 
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Etapa 1 

Os primeiros seres humanos eram nômades, isto é, mudavam-se constantemente 
em busca de alimentos. Tinham com a terra uma relação descompromissada, 
permaneciam nela apenas enquanto podiam retirar da natureza o suficiente para seu 
sustento. Quando os recursos diminuíam, partiam para outro lugar.   
Até que começaram a controlar o espaço da produção, alternando período de plantio 
e colheita. Com o solo recebendo os cuidados necessários, seus recursos não se 
esgotavam e assim se podia ficar mais tempo no mesmo lugar. A relação ficou, 
portanto, mais duradoura. 
Para cuidar da terra, foi preciso criar técnicas e instrumentos de trabalho. 
 
Atividade adaptada. Fonte: SANTOS, W. L. P. dos; MÓL, G. de S. (coords.) Química 
cidadã: materiais, substâncias, constituintes, química ambiental e suas implicações 
sociais. 1. ed. São Paulo: Nova Geração, 2010. 175 p.. 
 

a) Segundo o fragmento acima, foi preciso criar técnicas e instrumentos de 

trabalho para cuidar da terra. Vocês conhecem alguma técnica ou 

instrumento? Em caso afirmativo, qual? 

 
Etapa 2 

Suponha que vocês sejam encarregados de selecionar materiais para a fabricação 
de um trator. Entre os materiais apresentados abaixo, quais poderiam ser utilizados 

com essa finalidade? Circulem.  
gasolina, gesso, gás carbônico, ferro, acetona, isopor, papelão, lycra, oxigênio, 

vinagre, ouro, gás de cozinha, vidro comum, vidro temperado, aço, 

plástico duro (polipropileno), água, madeira. 

 
a) Que critérios ou conjunto de características vocês consideraram nesta seleção? 
 
b) Classifiquem a lista de acordo com os seguintes critérios: 
- materiais que possuem massa; e materiais que ocupam espaço. 
 
c) “Possuir massa” e “ocupar espaço” podem ser utilizados para classificar e 
diferenciar os materiais? Por quê? 
 
d) Propriedades específicas são propriedades que permitem diferenciar os materiais. 
Vocês conhecem alguma propriedade que permite isso? Qual (is)? 
 

Etapa 3 
 
Utilizem a tabela para registrar os dados da demonstração feita pelo professor. 
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Ingrediente Volume (mL) Massa (g) 

Farinha de trigo   

Açúcar refinado   

Sal   

 
a) O que aconteceu com as massas de sal, farinha e açúcar refinado 

correspondentes a um volume de 200 mL? 
 
b) Qual desses ingredientes apresenta maior massa para o volume considerado? 
 
c) As colunas da tabela abaixo indicam três maneiras de apresentar as quantidades 

de ingredientes em uma receita de bolo de fubá – em medidas tradicionais 
(xícaras, colheres e outras); em volume (mL) e em massa (g). Quais são as 
vantagens e desvantagens de cada um desses modos de expressar as medidas? 

 

Ingredientes Quantidades 
tradicionais 

Volume 
aproximado (mL) 

Massa 
aproximada (g) 

Fubá 1 xícara de chá 200 160 

Farinha de trigo 1 xícara de chá 200 110 

Leite 1/2 xícara de chá 100 100 

Açúcar 2 colheres de sopa 30 27 

Óleo 3 colheres de sopa 45 45 

Fermento 1 colher de sopa 15 6 
 

Atividade adaptada. Fonte: MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H.  Química, volume 
único: ensino médio. São Paulo: Scipione, 2005. 144 p. 

ATIVIDADE 3 – O Caminho das Águas 
 

A Atividade 3 (O Caminho das Águas) consiste em assistir ao desenho 

animado Natureza sabe tudo – água, o ciclo interminável2 e redigir um texto  

descrevendo as transformações a que a água é submetida até chegar a nossas 

casas para consumo. O vídeo apresenta Albert, um pássaro curioso, que deseja 

conhecer as transformações sofridas pela água desde a precipitação, tratamento em 

estações e distribuição à população. Outro foco do vídeo é a discussão em torno da 

sustentabilidade no manejo desse recurso. A atividade retoma o tópico de conteúdo 

9.0 do CBC3, com o objetivo de sondar os conhecimentos prévios dos alunos sobre 

o ciclo da água, reconhecendo que os materiais podem se apresentar nos estados 

sólido, líquido e gasoso.  

                                                           
2
 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=KnIpca252ZY> Episódio de 12 min18’, integrante 

da Coleção A Natureza Sabe Tudo. 
3
 De acordo com o CBC, o tópico 9 discute disponibilidade e qualidade de água. As habilidades 

básicas incluem: 9.0 Identificar em textos e em esquemas a natureza cíclica das transformações da 
água na natureza; 9.1 Reconhecer as mudanças de estado da água em situações reais. 
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Material disponibilizado para o aluno 

 

ATIVIDADE 3 – O Caminho das Águas 

 
Após assistirem ao desenho Natureza sabe tudo - Água, o ciclo interminável, façam 
um texto descrevendo as transformações a que a água é submetida até chegar a 
nossas casas para consumo.  
 
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=KnIpca252ZY> Episódio de 12 
min18’, integrante da Coleção A Natureza Sabe Tudo. 

ATIVIDADE 4 – Trabalhando à luz de vela 
 

A Atividade 4 (Trabalhando à luz de vela) foi elaborada partindo da 

demonstração das mudanças de estado físico para a parafina. Raspando a parafina 

de uma vela e depositando em uma colher, a parafina deve ser inicialmente 

submetida a aquecimento até tornar-se líquido. Em seguida, aproximando a colher 

de uma região fria (o piso da sala, por exemplo), mostrar a solidificação do material. 

Em seguida, aquecer o material novamente até sua completa ebulição. Por envolver 

fonte de calor e material cortante, a demonstração deve ser realizada pelo professor 

e, em grupo, os alunos resolvem as questões propostas, culminando na 

sistematização do conhecimento.  

 

Material disponibilizado para o aluno 

 

ATIVIDADE 4 – Trabalhando à luz de vela 

Uma vela é um objeto “conhecido” de todos nós. Quando acesa ela serve para iluminar locais 
escuros. As pessoas religiosas, em geral, usam velas como símbolo de “luz interior” e para 
cerimônias em geral. As velas são encontradas em diversos tamanhos e cores. O que mais vocês 
sabem sobre velas? 
 
Em grupo, discutam as observações: 
 

1) O que aconteceu com a parafina que foi colocada acima da chama da vela? 

2) E o que aconteceu quando ela foi retirada de cima da chama? 

3) E, na terceira situação, em que a parafina foi colocada novamente para ser 

aquecida. Aconteceu algo diferente? Em caso afirmativo, descrevam. 

4) Pode-se dizer que ocorreu uma transformação, ou seja, uma mudança? Por 

quê? 

5) Quando a parafina derreteu, ela deixou de ser parafina? Por quê? 
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6) O que faz com que um mesmo material, no caso a parafina, assuma formas 

diferentes? 

7) Vocês podem dizer se na fabricação do pão e no derretimento da vela 

ocorrem transformações do mesmo tipo? Justifique. 

Sistematizando o conhecimento 
 
Nessa atividade, observamos o comportamento da parafina quando aquecida ou 
resfriada, ou seja, a sua mudança de estado físico. 
 
Tomemos como exemplo a água. Essa substância ocorre, nas condições climáticas 
do planeta, nos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. 
 
Vocês já observaram que uma pedra de gelo “derrete” ao retirarmos do congelador. 
Cientificamente não usamos “derreter”, mas fundir. Ou seja, o material passou do 
estado sólido para o líquido sofrendo fusão. E quando colocamos a água no 
congelador para formar o gelo dizemos que ocorreu solidificação.  
 
Quando aquecemos a água para preparar o café, dizemos que ela “ferveu”. 
Cientificamente essa mudança é conhecida como ebulição. Na ebulição, o material 
passa do estado líquido para o gasoso. E quando a água passa do estado gasoso 
para o estado líquido dizemos que houve condensação. Quando os vidros de um 
carro fechado ficam embaçados, principalmente num dia chuvoso, temos o vapor de 
água retornando ao estado líquido.  
 

 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Calor_de_fus%C3%A3o 
  
Retornando à atividade da parafina, descrevam em que situações, durante o 
experimento, ocorreram a: 

a) Fusão 

b) Solidificação 

c) Ebulição 

d) Condensação 
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ATIVIDADE 5 – Em que temperatura a água ferve? 
 

A Atividade 5 (Em que temperatura a água ferve?) foi construída a partir de 

um problema experimental. Espera-se que os alunos investiguem a temperatura em 

que a água ferve na região e construam o gráfico de aquecimento a partir dos dados 

coletados.  Entretanto, por envolver fonte de aquecimento, a manipulação da 

aparelhagem deve ser realizada pelo professor, caracterizando as chamadas 

demonstrações investigativas. As etapas envolvidas em uma demonstração 

investigativa são as mesmas dos problemas experimentais, exigindo apenas que o 

professor tenha autocontrole na etapa de resolução do problema. Antes de 

manipular a aparelhagem, é importante que o professor peça aos alunos que 

levantem hipóteses e indiquem soluções que serão executadas por ele 

(CARVALHO, 2013).  

O planejamento da demonstração investigativa se baseou em aspectos 

pedagógicos apontados por Silva (2011) em sua dissertação de mestrado. Dentre os 

aspectos considerados, foram contemplados: (i) os objetivos conceituais, 

procedimentais e atitudinais; (ii) a situação problema:  determinar a temperatura de 

ebulição da água na região de Entre Rios;  (iii) os conhecimentos e concepções dos 

alunos sobre o tema, ou seja, em que temperatura eles esperam que a água ferva e 

o que ocorre com a temperatura durante o processo; (iv) a atividade experimental. 

Os materiais e o procedimento não estão registrados na folha do aluno. A intenção é 

de que os alunos levantem hipóteses e indiquem soluções. A tabela para o registro 

dos dados também não é fornecida, com o intuito de os alunos apontarem e 

elaborarem a melhor maneira de organizar os dados coletados; (v) atividades pós-

laboratório: questões formuladas aos alunos para análise dos dados, sistematização 

dos resultados e conclusões. A elaboração das questões pós-laboratório foi baseada 

no livro Química, de Mortimer e Machado (2005).  

 

Material disponibilizado para o aluno 

 

ATIVIDADE 5 – Em que temperatura a água ferve? 
 
Vamos observar o que acontece com a água líquida sob aquecimento.  Antes, 
respondam às questões iniciais. 
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1) Em qual temperatura vocês esperam que a água comece a ferver? Por quê? 

2) Quando isso ocorre, vocês esperam que a temperatura continue subindo ou 

permaneça constante? Por quê? 

3) Antes de iniciarem o aquecimento, meçam a temperatura da água e anotem o 

valor encontrado. Esse valor corresponderá ao tempo 0 min. Iniciem o 

aquecimento e, a partir desse momento, façam leituras de temperatura de 30 

em 30 segundos, no caso de usar como fonte de aquecimento o bico de 

Bunsen. Se estiverem usando lamparina, façam leituras de temperatura de 1 

em 1 minuto. Anotem, no quadro a seguir, os valores encontrados. Anotem 

também as observações que considerarem pertinentes. 

Obs.: Qual seria a melhor maneira de registrar os dados?  
 

4) Construam um gráfico de temperatura (°C) em função do tempo (min) para o 
aquecimento da água. Numa folha de papel milimetrado (ou papel quadriculado) 
assinalem o tempo (t) no eixo horizontal (abscissa) e a temperatura (T) no eixo 
vertical (ordenada).  
 

Análise dos dados 
 
5) De que são constituídas as bolhas que se formam no interior da água durante o 

aquecimento, antes da fervura (ebulição)? O que o aparecimento dessas bolhas 
evidencia? 

 
6) De que são constituídas as bolhas que sobem para a superfície da água durante 

sua ebulição? 
7) Quando a água entrou em ebulição, o que vocês observaram com relação à 

temperatura do sistema? 
 
8) Comparem o que vocês observaram sobre a temperatura do sistema com a sua 

resposta na questão 1. A expectativa foi confirmada pela experiência? Como 
vocês explicam o fato observado? 

 
9) Comparem o que vocês observaram sobre a temperatura do sistema com a 

resposta dada na questão 2. A expectativa foi confirmada pela experiência? Como 
vocês explicam o fato observado? 

 
10) Outros líquidos puros, como a glicerina, teriam comportamento igual ao da água 

(temperatura constante durante a ebulição)? Justifiquem sua resposta. 
 
11) Dá-se o nome de temperatura de ebulição à temperatura constante na qual um 

líquido puro se transforma em vapor. No caso da água, o valor tabelado é igual a 
100ºC, à pressão atmosférica de uma atmosfera, que é a pressão atmosférica 
ao nível do mar. 

 
a) O valor obtido experimentalmente coincide com o valor tabelado? Como 

vocês explicam esse fato? 
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b) Se a medida fosse feita no alto do pico da Bandeira (aproximadamente 
2900 metros de altitude), o valor da temperatura de ebulição seria maior, 
menor ou igual ao valor observado? Expliquem. 

 
12) Se usássemos o dobro da quantidade de água, que alterações poderiam ocorrer: 
 

a) No tempo necessário para que a água entrasse em ebulição? 
 
b) Na temperatura de ebulição? 

 
Atividade adaptada. Fonte: MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H.  Química, volume 
único: ensino médio. São Paulo: Scipione, 2005. 144 p. 

ATIVIDADE 6 – Investigando além do visível!!! 
 

A mudança na lógica pela qual o aluno interpreta os fenômenos, passando 

das primeiras teorias intuitivas, baseada em uma visão de mundo centrada em 

aspectos perceptivos (as coisas são como vemos) para uma interpretação de 

modelos, é um dos grandes desafios para o ensino de Química (POZO e Crespo, 

2006). A Atividade 6 (Investigando além do Visível!!!), que contempla o tópico de 

conteúdo 25.0 do CBC4, inicia com a construção de modelos pelos alunos, para 

explicar o porquê de a água se apresentar nos estados sólido, líquido e gasoso.  

Em seguida, utilizando bolas de isopor dentro de uma garrafa pet (recortar o 

pet de forma que as bolas fiquem acondicionadas e possibilite a entrada do jato de 

ar) e um secador de cabelo, o professor simula o comportamento das partículas em 

função do aquecimento recebido. Nesse momento, é de suma importância a 

intervenção do professor, ao conduzir os alunos ao confronto entre seus modelos 

iniciais e a demonstração realizada. A atividade se encerra com a manutenção ou a 

criação de novos modelos pelos alunos. 

 

Material disponibilizado para o aluno 

 

ATIVIDADE 6 – Investigando além do visível!!! 

 

Podemos observar que, embora as mudanças de estado físico ocorram, a água continua sendo 
água, assim como a parafina continua sendo parafina. Como explicar então essas 
transformações?  

                                                           
4
 O tópico 25, Modelo cinético molecular, inclui a habilidade básica: 25.0. Relacionar os estados 

físicos da matéria ao modelo cinético molecular: movimento, distância e organização das partículas. 
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Vocês já estudaram que os materiais são formados por partículas conhecidas como átomos que, 
combinadas, dão origem a moléculas e compostos. Através de um desenho (em Ciências 
chamamos de modelo), proponham uma explicação para a água se apresentar nos estados 
sólido, líquido e gasoso. 

 

Após assistirem à demonstração realizada, o que vocês mudariam no 

desenho (modelo)? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÓLIDO LÍQUIDO GASOSO 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A elaboração da SEI procurou conferir atividades com distintos graus de 

abertura, visto que em sua elaboração considerou-se o progressivo envolvimento 

dos alunos em todas as etapas da investigação. Conforme os dados obtidos no 

questionário inicial, os alunos não estavam familiarizados com demonstração, 

experimentação ou atividades que envolvessem a resolução de situações problema. 

Dessa forma, seria necessário gradativamente envolvê-los na proposta que surgia 

para as aulas de Ciências.  

É oportuno mencionar duas implicações desta pesquisa. A primeira é que “de 

fato, se queremos formar e não apenas informar, é essencial que o estudo dos 

conceitos venha sempre acompanhado da realização de procedimentos e da 

reflexão acerca de valores e atitudes” (MINAS GERAIS, 2007, p.10). Dessa forma, é 

necessário criar um ambiente em sala que conjugue estratégias distintas e que torne 

dinâmica a construção desses conteúdos. O movimento do ensino de Ciências por 

investigação é um dos possíveis caminhos para orientar posturas e estratégias 

pedagógicas e, em acordo com uma concepção construtivista, engajar o aluno 

ativamente na construção do conhecimento. Espera-se que o leitor não compreenda 

essa implicação como mais uma das inúmeras orientações que o sistema 

educacional enxerta nas salas de aula. São estratégias possíveis e que podem 

contribuir para o sucesso da aprendizagem, mesmo com os percalços enfrentados 

diariamente pelo profissional da educação.  

A segunda implicação refere-se ao papel do professor. Mediante as muitas 

variáveis envolvidas no complexo campo da educação e necessárias para que 

ocorram mudanças, a formação contínua do profissional é relevante.  Por meio de 

estudos sistematizados ou não, é preciso que cada um de nós assuma o papel de 

pesquisador de nossa prática. As mudanças almejadas para todo o sistema devem 

iniciar na sala de aula, a partir do entendimento de que uma prática reflexiva 

proporciona conhecimento para que novos caminhos sejam trilhados. 
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