
Grade 5 
 

Lição:   
Matéria- parte 1 

Reference to English Interconnections Lesson 
O que é matéria? Sólido, líquido e gasoso pg. 153 

Currículo de Ciências: Standard 1 Objetivo 2 
Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 
Os alunos serão capazes de classificar objetos 
como sólidos, líquidos, gases ou uma 
combinação de dois tipos de matéria, 
observando as características dos objetos em 
grupo e em dupla. 
 
Eu posso classificar os objetos em sólidos, 
líquidos, gasosos ou numa combinação de dois 
tipos de matéria ao se observar objetos com 
um grupo de amigos e em dupla. 
 
 

Os alunos serão capazes de classificar um objeto em sólido, 
líquido ou gasoso, identificando as características da 
matéria, em pequenos grupos e em duplas.   
 
 
 
Eu posso explicar porque eu classifiquei um objeto como 
sólido, líquido ou gasoso, identificando suas 
características, em grupo e em dupla. 
 

Pergunta essencial: 
 
 
Quais são as características da matéria?  
Como alterações físicas e químicas afetam a 
matéria? 
 

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
 
Ouvir: matéria, sólido, líquido, gasoso, combinação, 
classificar, átomos 
Falar: matéria, sólido, líquido, gasoso, combinação, 
átomos, rígida, volume, forma, invisível, expandir 
Ler: sólido, líquido, gasoso, átomo, rígido, forma, invisível, 
expandir  
Ler: sólido, líquido, gasoso, átomos, rígida, volume, forma, 
invisível, expandir 
 
 
Frases estruturadas: 
O/A __________ (Objeto) é um _  (sólido, líquido, gasoso) 
porque _______________. 
O/A __________ (Objeto) não é um _____________  
(sólido, líquido, gasoso) porque _______________. 
 

Materiais: 
 1 folha de registro para atividade da tabela- 

uma para cada grupo 

 Recipientes de ar para a tabela 

 Recipientes de água e líquidos para a tabela 

 Objetos sólidos para a tabela 

 Cartões de vocabulário 

 3 cartazes ou folhas grandes de papel  

 Folha de registro 2 para prática guiada (1 

Vocabulário adicional da lição: 
 
Espaço, blocos de construção, duro, resistente, úmido, 
tamanho, fechar, mudança, separado, balão, o ar, 
refrigerante, xampu, pasta de dentes, purê de maçã, doces, 
comida para bebê 
 



para cada grupo) 

 Balões cheios de ar ou hélio (1 para cada 
grupo) 

 Latas de refrigerante (1 para cada grupo) 

 Frascos de Shampoo (1 para cada grupo) 

 Tubos de creme dental (1 para cada grupo) 

 Recipientes de purê de maçã (1 para cada 
grupo de estudantes) 

 Pacote de Pop Rocks (tipo de bala) (1 para 
cada grupo de estudantes) 

 Frasco de fase 2 (comida de bebê) (1 para 
cada grupo de estudantes) 

 Papel para dobradura (1 para cada aluno) 

 Tesoura para papel dobradura 

 Um saco ziplock com ¾ xícara de amido de 
milho para cada dupla 

 Dois medidores de ½ xícara para a classe 
compartilhar 

Lição:   Tempo de instrução: 45 Minutos 
Abertura: (10 minutos) 
Gancho: Organize três mesas: A primeira com um grupo de objetos sólidos, a segunda com um grupo de 
vários recipientes parcialmente preenchidos com água e diferentes líquidos e a terceira com um grupo de 
recipientes vazios (cheios de ar).  Deixe uma nota em cada mesa ou explique aos alunos que observem as 
embalagens vazias analisando o que está dentro delas e não os recipientes propriamente ditos.  Forme 
grupos com 3-4 alunos que deverão rodar em todas as 3 mesas.  Dê a cada dupla ou grupo uma folha para 
registro. 
 

Explicação: Cada grupo terá uma folha para registro.  “Vocês terão 5 minutos para passar pelas três 
mesas com seus colegas de grupo.  Você deve pensar na resposta desta pergunta, 'O que estes itens têm 
em comum?'  Você pode desenhar e escrever notas em sua folha de registro.”  Certifique-se de que os 
alunos utilizem o português para se comunicar e que descubram o "padrão" que explica porque todos 
esses itens foram agrupados na mesma mesa.  Tenha cuidado para não compartilhar suas ideias ou a 
resposta com os grupos.  “Vocês irão trocar de mesa por conta própria e, em cinco minutos, discutiremos 
suas descobertas." 

Pergunta: "O que todas essas figuras/imagens ou objetos têm em comum?  Qual é a regra para agrupá-



los em cada mesa?  Vocês podem começar!" 

 Monitore os alunos para que falem português, em voz baixa, de forma que não compartilhem suas ideias 
com outros grupos e que tenham entendido o que devem fazer. 

 Depois de 5 minutos, peça que os alunos de cada grupo compartilhe os "padrões" que descobriram em 
cada mesa. Se for necessário, oriente a discussão para que cada mesa represente um estado da matéria: 
sólido, líquido ou gasoso. 

Explicação: "Ótimas ideias e suposições. Vamos olhar o nosso objetivo de aprendizagem para essa aula." 

Apresente os objetivos: Os alunos lerão o objetivo de conteúdo em voz alta.  Peça que o colega 1 diga ao 
colega 2 uma informação que vamos aprender hoje.  O colega 2 deve dizer ao colega 1 como saberemos que 
a aprendemos. 

Introdução ao Novo Material  (instrução direta): (7 minutos) 
 
Explicação: "Existem três fases básicas ou estados da matéria: sólido, líquido e gás ou gasoso."  Apresente 
cartões de vocabulário.  "A matéria é algo que ocupa espaço e é formada por átomos.  Os átomos são a 
unidade básica da matéria.  A matéria no estado sólido é dura e rígida, é resistente à mudança de tamanho e 
volume e seus átomos estão bem juntos.  A matéria no estado líquido é, muitas vezes, úmida, muda 
facilmente de tamanho e forma para caber em um recipiente, seus átomos não estão muito próximos uns 
dos outros.  Um gás é muitas vezes invisível, seu volume se expande para encher um recipiente inteiro e seus 
átomos estão mais distantes entre si." 
 Pendure três cartazes no quadro ou na parede.  Escreva em cada um: "Sólido", "Líquido" e "Gasoso". 

Pergunta: "O que você sabe sobre sólidos?  Pense na definição que aprendemos há pouco e no que você já 
sabe. Converse com um colega sobre isso. 

 Peça que algumas duplas compartilhem o que conversaram.  Escreva os pontos mais importantes no 
cartaz. 

Pergunta: "Poderia me dar alguns exemplos de sólidos?  Converse com um colega sobre isso. 

 Peça que algumas duplas compartilhem o que conversaram.  Escreva os exemplos mais importantes no 
cartaz. 

 Repita o mesmo procedimento para líquidos e gases. 

Prática guiada: (15 minutos) 
 
Explicação: "Algumas vezes é fácil classificar um objeto como um sólido, líquido ou gasoso.  Outras vezes, é 
um pouco mais difícil.  Às vezes, a matéria pode ser classificada em mais de uma categoria.  Temos aqui os 
cartões de vocabulário com as definições para nos ajudar. Temos também esses cartazes com as informações  
que aprendemos, as que já sabíamos e os exemplos.  Vamos observar e analisar alguns objetos, em pequenos 
grupos, e decidir se eles estão na fase/estado da matéria: sólido, líquido ou gasoso, ou se encaixam em mais 
de uma categoria. Você terá que explicar e defender sua ideia sobre o porquê classificou o objeto desta 
maneira, ou seja, porque ele se encaixa nesta categoria. Vocês poderão tocar, apertar, cheirar e até mesmo 



experimentar cada item.  Só não poderão comê-los, apenas provar um pedacinho, se este item for 
comestível. Isto poderá ajudá-los na classificação.  Vocês poderão usar as frases estruturadas para ajudá-lo, 
se necessário, mas será mais interessante, se vocês criarem suas próprias frases para explicar porque 
classificaram desta ou daquela forma."  Escreva ou projete no quadro as frases estruturadas. 

Ciclo de Modelagem: 

Professor Demonstra: 

 Use um fantoche, bicho de pelúcia ou um colega imaginário para demonstrar.  Mostre um tubo de gel de 
barbear (ou produto semelhante). Esguiche um pouco na sua mão.  Pergunte a seu grupo como eles 
acham que deva ser classificado.  Olhe e aponte para a descrição no cartão de vocabulário sólido.  
Pergunte aos membros do grupo se eles acham que o conteúdo do frasco é rígido e tem uma forma 
sólida.  Os membros do grupo imaginário podem tocar e ver que o conteúdo não mantém sua forma.  Um 
deles pode dizer: "Acho que não é sólido porque não mantém sua forma quando eu coloco pressão sobre 
ele." 

Professor demonstra com um grupo de estudantes: 
 
 Chame um grupo com 3 alunos para ajudá-lo a demonstrar.  Como o professor, você será o quarto 

membro do grupo.  Pergunte aos membros do grupo como eles classificariam o conteúdo do frasco.  Olhe 
e aponte para o cartão de vocabulário 'Líquido'.  Pergunte aos membros do grupo se eles acham que 
poderia ser classificado como líquido.  Os membros do grupo deveriam responder algo como: "É úmido 
como um líquido.  Quando o tocamos, sentimos como um líquido.  Ele pode encher o recipiente como um 
líquido.  Se você misturá-lo com água, ele ficará ainda mais líquido."  Pergunte ao grupo se eles acham 
que poderia ser classificado como um líquido.  Muitos deles devem concordar.  Use a folha de registro e 
escreva, "gel de barbear" sob "líquido".  Peça aos alunos que o ajudem a escrever uma explicação para o 
porquê pode ser classificado como um líquido. 

Um grupo de alunos demonstra: 
 
 Chame um grupo de 4 alunos para demonstrar.  Diga ao grupo, "É possível que este gel de barbear não 

seja apenas um líquido.  Pode ser classificado em outra fase ou estado da matéria também.  Continue a 
conversa e as explicações que o último grupo deu, para verificar se caberia em outra categoria."  O grupo 
deve olhar para o cartão de vocabulário 'gás'.  Neste momento, o gel de barbear que você tocou e se 
espalhou como  professor em sua demonstração, deve estar borbulhante, espumoso e mais parecido com 
um gás.  O grupo deve discutir juntos e deve fazer comentários como, "Está borbulhando e quase se 
tornando invisível.  Ele está se dissolvendo e parece que ele está se transformando em gás."  Um membro 
do grupo deve escrever na folha de registro  "gel de barbear" no cartaz "gás".  Os membros do grupo 
devem ajudar o aluno a escrever a explicação do porquê pode ser classificado como um gás. 

Todos os alunos praticam: 

 Fique com um exemplar de um dos itens com você e distribua os demais para os grupos.  Deve haver um 
item para cada grupo.  Distribua também uma folha de registro para cada grupo.  Pergunte aos alunos se 
este item pode ser classificado como um sólido, líquido ou gasoso e porquê.  Circule pela sala para 



garantir que os alunos falem o português.  Que todos estejam participando e falando.  Depois que os 
alunos analisarem e discutirem sobre o item, eles devem escrever em sua folha de registo.  Quando os 
grupos terminarem, discuta o item com a classe e como os diferentes grupos o classificaram.  Distribua o 
próximo item e faça o mesmo procedimento que o anterior.  Continue este procedimento para todos os 
itens: 

Balão cheio de ar/Hélio 

Soda 

Refrigerante 

Xampu 

Pasta de dente 

Creme de maçã 

Pop Rocks 

Alimentos para bebês 

Prática independente: (10 minutos) 
 Distribua uma folha de papel de dobradura para cada aluno.  Peça que dobrem a folha ao meio no 

sentido paisagem.  Em seguida, peça que dobrem o papel em três partes.  Desdobre os terços para que o 
papel fique com as dobras marcadas.  Alunos vão cortar nas linhas marcadas, até a metade da página.  

  Veja o exemplo: 

 

 
 

 
 
 

  
 

 
 Peca que os alunos escrevam, com você, nas abas da frente: sólido, líquido, gasoso.  Veja o exemplo: 

 

Sólido Líquido Gasoso 

 
 Retire os cartazes e cartões de vocabulário com as definições e exemplos de sólidos, líquidos e gases.  

Peça que os alunos abram as abas da dobradura com você.  Na parte superior dos flaps, diga aos alunos 
que devem escrever a definição de sólido, líquido e gasoso em suas próprias palavras, trabalhando com 
um colega.  Eles devem escrever frases completas em suas definições.  No final da sua definição, devem 

colocar 
folha inteira  

em paisagem                   

Dobrar ao 
meio                   

Dobrar em 
três partes 
iguais                   

Abrir a 
dobra e 
marcar                

Recortar nos 
locais das 
dobras ate a 
metade                   



dar alguns exemplos.  Cada um deve escrever em seu papel e não precisam escrever da mesma forma 
que o colega.  Eles podem conversar com os colegas, discutir suas respostas e ideias e então podem 
escrever sozinhos, da forma que desejarem.  Eles não devem escrever na aba inferior da dobradura.  Veja 
o exemplo: 

   

Sólido Líquido Gasoso 

      Os alunos escrevem nas abas superiores, não nas inferiores. 

 Passe um ziplock com  ¾  de xícara de amido de milho para cada dupla.  Distribua os copos plásticos, 
recipientes ou formas de torta para cada dupla.  Peça que os alunos se revezam para pegar ½ xícara de 
água.  Dizer aos alunos que eles vão fazer algumas "meleca" ou "Oobleck"1  (uma substância que atua 
como um líquido e pode ser vertida, mas que atua como um sólido quando se aplica uma força, 
empurrando-a ou apertando-a. É feito com a mistura de amido de milho com água.  Peça que todas as 
duplas misturem os ingredientes juntos no copo ou outro recipiente que tenha dado aos alunos, com 
uma colher ou com os dedos.  Na aba inferior da dobradura vão escrever as observações sobre a mistura 
e classificá-la.  Se eles acharem que tem características de um sólido, vão anotar as evidências ou 
características que comprovem porque a classificaram desta forma. Assim, se acharem que é um sólido, 
devem escrever na aba inferior 'sólido'.  Se não acharem que tem características de um sólido, não 
devem escrevem nada na aba inferior.  Se acharem que tem características de duas fases ou tipos de 
matéria, eles podem escrever nas duas abas diferentes.  Eles devem discutir em duplas, mas cada um 
escreve em seu papel.  Certifique-se de que as duplas discutam entre si e em voz baixa.  Peça que os 
alunos escrevam seus nomes na dobradura para que você possa utilizá-las como avaliação. 

 Encerramento: (3 minutos) 

Revise os objetivos da lição: Peça que os alunos leiam, em voz alta, novamente o objetivo de conteúdo. Peça 
que expliquem a um colega uma informação que aprenderam hoje e como sabem que a aprenderam. Peça 
que algumas duplas compartilhem com a classe. 

Aplicação no cotidiano: Oriente os alunos para que observem diferentes itens e produtos que têm em casa e 
determinem se eles têm características de um sólido, líquido, gasoso ou de mais de um estado da matéria.  
Organize um momento para que compartilhem suas observações nas próximas aulas. 

Avaliação: 
Observe as conversas de estudantes durante as práticas guiada e independente para avaliar seu domínio do 
objetivo de linguagem.  Observe as classificações dos alunos durante a prática guiada e recolha as dobraduras 
para avaliar os conhecimentos adquiridos sobre o conteúdo trabalhado.   
Ideias Adicionais: 
  

 
                                                        
1 Veja como fazer em: http://pt.wikihow.com/Fazer-Oobleck 
 

http://pt.wikihow.com/Fazer-Oobleck


 
FOLHA DE REGISTRO 

Nomes ________________________________________________________________________________________  
 
Em cada espaço da tabela, anote suas observações sobre os itens das mesas: 
 
Mesa 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa 2 Mesa 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. O que  os itens da mesa 1 têm em comum?  
________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

2. O que  os itens da mesa 2 têm em comum? 
________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

3. O que  os itens da mesa 3 têm em comum? 
________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 



 
 

FOLHA DE REGISTRO 2 
Nomes___________________________________________________________________________________________  
 
Sólidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Líquidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gasosos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATÉRIA: Qualquer coisa 
que ocupa espaço e é 
formada por átomos. Há 3 
fases da matéria: sólido, 
líquido e gás 
 
 



 
 

ÁTOMOS:  as unidades 
formadoras da matéria 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÓLIDO: Matéria que é dura, 
rígida, resistente à mudança 
de tamanho e volume e seus 
átomos estão juntos entre si. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍQUIDO: Matéria que muitas 
vezes está úmida, muda de 
tamanho para se ajustar ao 
recipiente e seus átomos não 
são muito próximos uns dos 
outros.       



 
 
 
 
 GÁS: Matéria geralmente 

invisível, seu volume se 
expande e pode preencher 
um recipiente inteiro, e 
seus átomos estão 
separados entre si.  

            


