
5a série 
 

Lição:   
Matéria parte 2 

Reference to English Interconnections Lesson 
Conservação da matéria pg. 159 & pg mudança 
física. 161 

Currículo de Ciências: Standard 1 objetivos 1 e 2 
Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 
Os alunos serão capazes de demonstrar a 
mudança física de um objeto através da 
participação em uma atividade em grupo. 
 
Posso demonstrar a alteração física de um 
objeto participando de uma atividade em 
grupo. 
 
 

Os alunos descreverão a mudança física de um objeto, 
participando de uma atividade em grupo e descrevendo-a, 
por escrito, em duplas.   
 
Posso explicar uma mudança física de um objeto, através 
da participação em uma atividade com um pequeno 
grupo e escrevendo uma descrição, em dupla com um 
colega. 
 

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, gás, mudança física, 
propriedades, características 
Falar: matéria, sólido, líquido, gás, mudança física, 
propriedades, características 
Ler: sólido, líquido, gás, mudança física, propriedades, 
características 
Escrever: sólido, líquido, gás, mudança física, 
propriedades, características 
 
Frases estruturadas: 
 
O processo de ______________ é uma mudança física 
porque ___________. 
 

Materiais: 
 Balança 

 Maçã 

 Faca 

 Copo de água congelada 

 Micro-ondas ou lâmpada de aquecimento 

 Ziplock com cereal (1 para cada grupo) 

 Ziplock com grãos de milho (1 para cada 
grupo) 

 Ziplock com pipocas estaladas (1 para cada 
grupo) 

Vocabulário adicional da lição: 
 
Cheirar,  olhar, provar, sentir, cereais, pipoca, maçã, água, 
papel, doces, massa de modelar/argila 
 



 Cartões de vocabulário 

 Folha de papel (1 para cada grupo) 

 Manteiga de amendoim em copos (1 para 
cada grupo) 

 Massa de modelar ou argila (1 porção para 
cada grupo de estudantes) 

 Ticket de saída (1 para cada aluno) 

Lição:   Tempo de instrução: 40 Minutos 
Abertura: (5 minutos) 
 
Gancho: Coloque uma maçã em uma balança e descubra sua massa.  Corte a maçã em pedaços. 

Pergunta: "A massa da maçã cortada em pedaços será maior, menor ou igual a massa da maçã inteira?  
Converse com um colega sobre isso. 

 Peça que alguns alunos compartilhem suas respostas com a classe.  Coloque os pedaços novamente na 
balança para descobrir a resposta. 

 Mostre a classe um copo com água congelada.  Coloque o copo na balança para descobrir sua massa.  
Coloque o copo com água congelada no micro-ondas ou sob uma lâmpada para derreter o gelo.  

Pergunta: "A massa da água congelada será maior, menor ou a mesma quando a água derreter ?  
Converse com um colega sobre isso. 

 Peça que alguns alunos compartilhem suas respostas com a classe.  Coloque o copo de água novamente 
sobre a balança para medir sua massa e verificar se ainda é a mesma. 

Explicação: "Nós aprendemos que a massa do total é a mesma que a massa das partes.  O fato da água, 
mudar do estado sólido para o líquido não alterou sua massa.  Continua sendo água, seja no estado sólido 
ou líquido.  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: "Quando a água do copo mudou do estado sólido para o líquido, ela sofreu uma mudança, uma 
transformação.  Chamamos esta transformação de mudança física.  A aparência física é diferente, mas ainda 
é a mesma água." 
 Distribua o saco ziplock com cereal para cada grupo.   

Pergunta: "Quais são as características físicas deste cereal?  Como ele se parece? Que cheiro tem? Qual é o 
seu gosto?  Conversem sobre isto em seus grupos." 



 Peça que alguns alunos compartilhem com a classe o que discutiram com seus grupos.  Peça que os 
alunos esmigalhem o cereal no ziplock. 

 Pergunta: "Quais são as características físicas do cereal agora?  Como ele se parece? Que cheiro tem? Qual é 
o seu gosto?  Discuta com seus grupos."   

 Peça que algumas duplas compartilhem o que conversaram. 

 Explicação: "Nós observamos que a aparência agora é diferente da que tinha antes.  Mas tem o mesmo 
cheiro e o mesmo sabor.  Continua sendo o cereal.  A aparência física pode ter mudado, mas é ainda cereal."  

 Passe os sacos de milho de pipoca para cada grupo.  

Pergunta: "Quais são as características físicas deste milho de pipoca?  Como ele se parece? Que cheiro tem? 
Qual é o seu gosto?  Conversem sobre isto em seus grupos." 

 Peça que alguns alunos compartilhem com a classe o que discutiram com seus grupos.   

 Passe os sacos de pipoca estouradas para cada grupo. 

 Pergunta: "Quais são as características físicas da pipoca?  Como ela se parece? Que cheiro tem? Qual é o seu 
gosto?  Discuta com seus grupos." 

 Peça que alguns alunos compartilhem com a classe o que discutiram com seus grupos.   

 Explicação: "Nós observamos que a aparência é diferente da que tinha antes.  Tem uma textura diferente, o 
cheiro e o gosto são mais intensos, fortes.  Mas, ainda é milho de pipoca.  A aparência física pode ter 
mudado, mas ainda é o milho de pipoca." 

  Pergunta: "Qual seria uma boa definição para mudança física?  Falem com seus grupos e tentem chegar a 
uma boa definição." 

 Peça que alguns alunos compartilhem com a classe o que discutiram com seus grupos. 

Explicação: "Na mudança ou transformação física, a aparência de uma substância pode mudar, mas sua 
composição ou aquilo de que é feita não muda."  Mostre o cartão de vocabulário.  " Vocês deram boas 
definições!"   

Prática guiada: (15 minutos) 
 
 Dê aos grupos diferentes objetos para que possam ter a oportunidade de criar.  Eles podem fazer o que 

quiserem com esse objeto para demonstrar uma mudança física.  Cada grupo vai apresentar para a classe 
as maneiras que eles escolheram para demonstrar uma mudança física.  Aproveite esta oportunidade 
para corrigir os alunos se eles fizerem algo que não seja uma mudança física, como uma mudança 
química, por exemplo.  Esta atividade irá prepará-los para a próxima lição. 

 Distribua uma folha de papel para cada grupo.  Peça que trabalhem juntos para mostrar uma mudança 
física deste pedaço de papel.  Circule pelos grupos e lembre os alunos, se necessário, da definição de 



mudança física.  Certifique-se de que os alunos estão trabalhando juntos e falando português.  Eles 
devem discutir suas ideias.  Quando todos os grupos terminarem, peça que venham à frente da classe 
para apresentar a mudança física que criaram.  Solicite que todos do grupo falem na apresentação.  
Escreva ou projete no quadro as frases estruturadas. Diga que podem utilizá-las ou criarem suas próprias 
frases para explicar. 

 Passe a manteiga de amendoim para cada grupo.  Peça que demonstrem uma mudança física para este 
material.  Circule pela sala e certifique-se de que os alunos estão trabalhando juntos e falando português.  
Quando todos os grupos terminarem, peça que venham à frente da classe para apresentar a mudança 
física que criaram.  Peça que os grupos apresentem e garanta que todos os alunos tenham a 
oportunidade de falar em público para os colegas.   

 Distribua um pedaço de massa de modelar ou argila para cada grupo.  Peça que demonstrem uma 
mudança física para este material. Circule pela sala e certifique-se de que os alunos estão trabalhando 
juntos e falando português. Quando todos os grupos terminarem, peça que venham à frente da classe 
para apresentar a mudança física que criaram.  Peça que os grupos apresentem e garanta que todos os 
alunos tenham a oportunidade de falar em público para os colegas.   

Prática independente: (10 minutos) 
 
 Distribua um ticket de saída para cada aluno.  Diga aos alunos que eles trabalharão em duplas para 

completar este ticket de saída, que é parecido com um questionário.  Nele estará escrito o nome de um 
objeto e algumas linhas abaixo.  Precisam conversar com seu colega sobre como farão uma mudança 
física neste objeto.  Então, cada um escreverá o que discutiram em seu ticket de saída.  Oriente para que 
as duplas falem em voz baixa para que uma dupla não possa ouvir a ideia da outra.   

 Caminhe pela sala e certifique-se de que alunos estejam falando o português e em voz baixa.  Recolha os 
tickets de saída para usá-los como uma 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: Peça que os alunos observem seus pais quando eles estiverem cozinhando e  
identifiquem que mudanças ou transformações físicas estão acontecendo, como quando eles, por exemplo, 
estão cortando, misturando, cozinhando ovos, aquecendo ou misturando substâncias.  Reserve um tempo 
nas próximas aulas para que os alunos compartilhem suas observações com a classe. 

Avaliação: 
Observe as conversas de estudantes durante as práticas guiada e independente para avaliar seu domínio do 
objetivo de linguagem.  Observe exemplos dados durante a prática guiada para avaliar seu domínio do 
objetivo de conteúdo .  Analise as respostas dos tickets de saída como uma avaliação formativa dos objetivos 
de linguagem e conteúdo.   
Ideias Adicionais: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUDANÇA FÍSICA: Quando 
se altera a aparência física 
de uma substância, mas não 
a sua composição, ou seja, 
ela ainda mantém suas 
propriedades e 
características.  



 
TICKET DE SAÍDA 

 
Nome_________________________________________________________________________              Data ______/_______/_________ 
 
 
1.   Giz de cera: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2.  Copo plástico: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3.  Batata: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


