
Grade 5 
 

Lição:   
Matéria parte 3 

Reference to English Interconnections Lesson 
Reações químicas. 167 

Currículo de Ciências: Standard 1 Objetivo 3 
Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 
Os alunos serão capazes de determinar se a 
alteração observada é física ou química, 
participando de um experimento em grupos. 
 
 
Eu posso identificar se uma mudança física 
ou química está ocorrendo ao realizar um 
experimento em grupo. 
 

Os alunos serão capazes de descrever uma transformação ou 
mudança química e identificar as evidências que provam que 
esta transformação está ocorrendo em uma experiência em 
grupo. 
 
Eu posso descrever uma reação ou transformação química e 
explicar como eu sei que ela está ocorrendo, observando 
experiências com um grupo de amigos. 

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

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
 
Ouvir: reagentes, reação química, reação física, propriedades, 
características, experiência, formação, emissão, sólido, 
líquido, gás 
Falar: reagentes, reação química, reação física, experiência, 
formação, emissão, sólido, líquido, gás 
Ler: reagentes, reação química, reação física, experiência, 
formação, emissão, sólido, líquido, gás 
Escrever: dissolver, separar, reação química, reação física, 
formação, emissão, gás líquido, sólido  
 
Frases estruturadas: 
Antes do experimento, o reagente ________ (reagente) 
era/estava ________________ (observações: aparência, 
sabor, cheiro, temperatura, etc.) 
 
Depois do experimento, o reagente __________________ 
(reagente) era/estava ________________ (observações: 
aparência, sabor, cheiro, temperatura, etc.) 
 
Houve formação de gás? 
Houve emissão de calor, luz ou odor? 
Houve mudança de cor? 
Houve a formação de um sólido durante a mudança? 
 
Sim, eu observei  ________________. 
Não, eu não observei ______________________. 
Não, eu observei ___________________. 



Materiais: 
 Massa de panquecas com ovos e água 

 Chapa quente ou vídeo de panquecas 
sendo feitas 

 Cartão de vocabulário 

 Cartaz - Sinais de reação química 

 Tigela de vidro 

 Açúcar 

 Água 

 Bicarbonato de sódio ou fermento 

 Óculos de segurança para cada aluno 

 Copos de plástico (1 para cada grupo) 

 Saco de Ziplock grande (1 para cada 
grupo) 

 Derretedor de gelo com cloreto de cálcio  
(1 colher de chá para cada grupo) 

 Folhas de registro de experimento          
(1 para cada dupla) 

Vocabulário adicional da lição: 
 
Aspecto, cheiro, sabor, calor, luz, odor, observação, 
panquecas, açúcar, bicarbonato de sódio, derretedor de gelo, 
cloreto de cálcio 

Lição:   Tempo de instrução: 50 Minutos 
Abertura: (8 minutos) 
 
Gancho: Mostre a classe uma caixa de massa de panqueca. 

Pergunta: "Quem já fez panquecas?  Que ingredientes usamos para fazer panquecas?  Fale sobre isso com 
um colega." 

 Peça que alguns alunos compartilhem suas respostas com a classe.   

 Coloque uma bacia sob a câmera de documento e adicione os ingredientes para preparar as panquecas.  
Misture-os.  

Pergunta: "O que você pode observar sobre a textura, cor, cheiro e consistência dos ingredientes que 
foram misturados?  Esta mistura é um sólido, líquido ou um gás?  Vire-se para um colega e responda." 

 Peça que alguns alunos compartilhem suas respostas com a classe.    

 Tenha uma chapa quente, onde você realmente possa cozinhar a panqueca, ou mostre um vídeo de 



alguém preparando uma panqueca (pode ser encontrado no youtube).1 

Pergunta: "O que acontece à nossa mistura cada vez que a derramamos sobre a chapa quente?  "O que 
você observou?"  Como a mistura ficou?  Que cheiro você está sentindo?  Ela se parece ou tem o mesmo 
cheiro de antes de ser misturada?  Ela agora é um sólido, líquido ou um gás?  Fale com um colega.  

 Peça que alguns alunos compartilhem suas respostas com a classe. 

Explicação: "Os ingredientes ou reagentes se combinaram para fazer um novo produto com um conjunto 
próprio de características, incluindo uma nova textura, nova cor, cheiro, etc.  Isto nos mostra que ocorreu 
uma reação química.  É mais do que apenas uma mudança física.  Uma mudança ou transformação 
química provoca a formação de uma nova substância com um novo conjunto de propriedades."     

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: "Hoje vamos aprender sobre reações químicas.  Uma reação química acontece quando dois ou 
mais reagentes são misturados e formam uma nova substância.  Uma mudança química é diferente de uma 
mudança física.  Em uma mudança física, uma substância pode alterar a forma física, mas ainda mantém suas 
propriedades e características." 
 Mostre ou projete o cartão de vocabulário.   

Pergunta: "Pense em nossa última aula quando esmigalhamos um saco de cereal.  Compare esta mudança 
com a mudança que observamos ao fazer as panquecas.  Quais foram as diferenças?  Converse sobre isso 
com seu grupo ou colega de dupla." 

 Peça que alguns alunos compartilhem com a classe o que discutiram com seu grupo ou colega.    

Explicação: "Vocês estão certos!  O cereal tinha o mesmo cheiro e gosto, antes e depois da mudança.  A cor 
também não mudou, depois de serem esmagados.  A aparência física pode ter mudado, mas era ainda era o 
cereal.  Com as panquecas, não acho que poderíamos chamar a mistura dos ingredientes na tigela de 
panquecas.  Ela era apenas a combinação dos ingredientes.  Nós provavelmente poderíamos identificar o 
cheiro dos ovos e o cheiro da massa.  A mudança ocorreu quando a mistura foi aquecida.  Eles se 
transformaram do estado líquido para o sólido e sua aparência mudou completamente.  Eles tinham agora 
uma cor diferente, cheiro diferente e, definitivamente, tinham um gosto diferente da mistura dos 
ingredientes.  Eles se transformaram em panquecas.  Esta foi uma mudança ou transformação química."  

 Poste as 4 pistas para identificarmos que ocorreu uma mudança química. 

Explicação: "Às vezes é realmente difícil dizer se houve mudança ou transformação química.  As quatro pistas 
abaixo podem nos ajudar a saber se ocorreu uma reação química: 

                                                        
1 Veja uma receita em: https://www.youtube.com/watch?v=ll1Poextl5c 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ll1Poextl5c


1. Há formação de gás que pode ser visto pela efervescência ou borbulhamento. 

2. A reação resultará na emissão de calor, luz ou odor. 

3. Houve uma mudança de cor. 

4. Um sólido é formado a partir da mudança ou da transformação. 

Pergunta: "Pense nas panquecas. De acordo com estas pistas, podemos dizer que em nossa experiência da 
panqueca ocorreu uma reação química? Fale com um colega e identifique as diferentes pistas que podem 
nos indicar que, na experiência com as panquecas, ocorreu uma reação química." 

 Peça que alguns alunos que compartilhem com a classe o que discutiram com seu grupo ou colega.    

Explicação: "Vocês estão certos!  Houve emissão de calor e de um novo cheiro.  Uma mudança de cor foi 
produzida e formou-se um sólido como resultado da mudança.  Estas pistas podem definitivamente nos 
ajudar a identificar que ocorreu uma mudança química quando fizemos as panquecas." 

Prática guiada: (17 minutos) 
 
 Divida os alunos em grupos de 4 ou 6 alunos e forme duplas de alunos nos grupos.  Dê a cada dupla uma 

folha de registo. 

 Mostre aos alunos os dois ingredientes: açúcar e água.  Oriente para que discutam, nos grupos, suas 
observações sobre cada um dos reagentes. Peça que os grupos compartilhem suas respostas. Escreva 
essas observações numa folha, sob a câmera de documento, para demonstrar, e peça que as duplas 
escrevam em suas folhas também.   

 Mostre aos alunos a primeira frase estruturada. Peça que os alunos, virem-se para um colega e usem a 
frase estruturada para descrever o açúcar e depois a água. Peça que alguns alunos compartilhem suas 
descrições com a classe. 

 Use um copo de vidro transparente ou tigela para demonstrar a mistura de açúcar e água. Misture bem. 

 Dê um tempo para que o grupo converse sobre as diferentes observações de cada um dos reagentes após 
a experiência.  Peça que os grupos compartilhem suas respostas.  Escreva suas observações na folha sob a 
câmera de documento, para demonstrar, e peça que as duplas escrevam em suas folhas também.   

 Mostre aos alunos a segunda frase estruturada.  Peça para que conversem com um colega, usando as 
frases estruturadas para descrever o açúcar e a água, depois da experiência.  Peça que alguns alunos 
compartilhem suas descrições com a classe. 

 Poste ou escreva no quadro outra frase estruturada. Aponte para a primeira pergunta e leia-a em voz 
alta.  Diga aos alunos que eles devem, primeiro, conversar com seu colega de dupla para decidir se houve 
formação de gás.  Mostre-lhes as frases estruturadas que poderiam ser usadas em suas respostas.  Em 
seguida, eles vão falar em seus grupos e, logo depois, escrever em suas folhas de registo.  Eles vão colocar 
check ao lado do Sim ou não e explicarão o que observaram. 



Ciclo de Modelagem: 
Professor Demonstra: 

 Use um colega imaginário. Como o professor, faça a pergunta, "Houve formação de gás?"  Como o aluno 
imaginário responda: "Sim, eu ouvi um barulho agudo e observei  as bolhas.” Explique:  “Minha 
observação não é verdadeira, mas foi um exemplo de como eu poderia ter respondido."  Demonstre 
como o grupo deve discutir.  Demonstre como escrever o que observaram na folha de registo. 

O professor e um aluno demonstram: 
 Escolha um aluno para ajudá-lo a demonstrar.  Como o professor, faça a pergunta, "Houve formação de 

gás?"  Como aluno responda a seu colega: "Não, observo um líquido claro sem perceber nenhum gás."  
Responda como se fosse o colega de dupla.  Demonstre como deveria ser a discussão das respostas no 
grupo.  Demonstre como escrever o que observaram na folha de registo. 

Dois alunos demonstram: 
 Selecione dois alunos para ajudá-lo a demonstrar.  Como o professor, faça a pergunta, "Houve formação 

de gás?"  Os alunos devem se revezar e responder.  Incentive a que, pelo menos um dos alunos, use a 
frase estruturada: "Não, eu não observei borbulhamento, nem ouvi um som agudo."  Os alunos devem 
demonstrar como discutir suas respostas com o colega de dupla e com o grupo.  Os alunos devem 
trabalhar juntos para escrever em suas folhas de registo. 

Todos os alunos demonstram: 
 Faça o mesmo para as demais três perguntas das pistas. Houve emissão de calor, luz ou odor? Houve 

mudança de cor? Houve a formação de um sólido durante a mudança? Depois de cada pergunta, dê um 
tempo para que os alunos respondam em duplas, discutam nos grupos e escrevam as informações em 
suas folhas de registo. 

 Quando todas as duplas tiverem escrito suas respostas, convide alguns grupos para compartilhar suas 
respostas e ideias com a classe.  Diga suas respostas, se for necessário. 

 Quando os alunos responderem à todas as quatro perguntas das pistas, peça que discutam com seus 
colegas e decidam se houve reação física ou química.  Em seguida, peça que compartilhem suas respostas 
e digam como sabem que é uma reação física ou uma reação química.  Eles devem registrar suas 
respostas nas folhas de registo e explicar a forma como pensaram.  

 Quando todas as duplas tiverem escrito suas respostas, convide alguns grupos para compartilhar suas 
respostas e ideias com a classe.  Diga suas respostas, se for necessário. 

 Peça que os alunos virem suas folhas de registro.  Ajude-os a preencher as descrições de cada um dos 
reagentes antes do experimento.  Comece o próximo experimento.  Misture o bicarbonato de sódio e 
vinagre numa garrafa de vidro.  Coloque um balão na boca da garrafa para mostrar a formação do gás.  
Certifique-se de que os alunos podem observar as evidências das pistas.  Oriente os alunos para que 
sigam o mesmo procedimento da experiência anterior.  Peça que os grupos compartilhem suas ideias e 
respostas com a classe e ampliem a suas respostas, se for necessário. 

Prática independente: (15 minutos) 



 Distribua a segunda folha de registro de experiência e os materiais: saco ziplock com uma colher de chá 
de cloreto de cálcio (derretedor de gelo), um copo de plástico e óculos de segurança. 

Explicação 

 "Cada grupo terá de encher o copo com água até a metade. Então, todos os componentes do grupo 
devem trabalhar juntos para descrever cada um dos reagentes antes do experimento e escrever as 
informações na folha de registo em duplas.  Use as frases estruturadas para apresentar suas ideias aos 
colegas de dupla e de grupo.  Quando todos os grupos tiverem escrito em suas folhas de registo, vocês 
poderão combinar os dois reagentes.  “Cuidadosamente, vire o copo de água no saco ziplock, cuidando 
para não derramar a água.  Feche o zíper para que o ziplock fique completamente fechado.  Em seguida, 
sacuda bem o ziplock para combinar os dois reagentes.  Registre suas observações sobre os reagentes 
após a experiência e use as frases estruturadas para discutir suas observações com seus colegas.  Depois, 
trabalhe junto com seu grupo, usando as pistas para decidir se houve uma reação química.  Use as frases 
estruturadas com seu colega de dupla e seus grupos para fazer as perguntas, responder oralmente e 
registrar suas observações na folha de registo.”  Oriente bem os alunos para que não cheirem ou toquem 
em produtos químicos muito fortes durante a reação, pois isso poderia causar danos a eles.  “Vocês 
podem começar." 

 Provavelmente não será necessário repetir o ciclo de modelagem, uma vez que este é o mesmo 
procedimento e linguagem usados na prática guiada, mas pode ser repetido, caso seja necessário. 

 Circule pela sala e certifique-se de alunos estejam usando o português para se comunicar com seus 
colegas de dupla e de grupo.  Tenha uma breve discussão sobre suas descobertas quando os grupos 
terminarem.  Recolha as folhas de registo para usá-la em sua 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: Estimule os alunos a observar de perto quando dois reagentes forem combinados e 
usar as pistas para decidir se houve uma reação física ou química.  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 as discussões e o que escreveram nas folhas de registo para avaliar o  
domínio do objetivo de conteúdo.  Colete as folhas de registo como uma avaliação formativa dos objetivos de 
linguagem e conteúdo.   
Ideias Adicionais: 
 Experimente fazer mais alguns experimentos (http://sadie423.hubpages.com/hub/hands-on-

experiments-to-learn-about-chemistry): 
o Materiais necessários: 1 colher de chá de fermento, 1/4 xícara de peróxido de hidrogênio, um 

palito ou espátula para agitar a mistura, um termômetro, uma tigela 
 Despeje o peróxido dentro da tigela e coloque o termômetro no líquido. Deixe descansar por 

http://sadie423.hubpages.com/hub/hands-on-


alguns minutos até que a temperatura se estabilize. Peça que os alunos registrem esta 
temperatura inicial. Agora peça que façam uma previsão sobre o que vai acontecer e se 
será uma mudança química ou física. Despeje o fermento e mexa. A mistura deve começar 
efervescer e formar bolhas, o que é uma pista para que percebam que uma reação química 
está acontecendo, mas peça que os alunos olhem atentamente para o termômetro. Eles 
também podem tocar na bacia, pelo lado de fora, para sentir fisicamente a mudança de 
temperatura. Registrem a temperatura final. Eles estavam certos? O tipo de mudança 
ocorreu? O que fez a temperatura aumentar? 

o Materiais necessários: 3/4 de xícara de água morna, 1 xícara de cola, uma tigela grande, uma 
xícara, 1/2 xícara adicional de água morna, 2 colheres de chá de bórax, uma colher. Adultos: 
Coloque a 1/2 xícara de água morna em um copo e acrescente as 2 colheres de chá de bórax 

 Deixe que os alunos coloquem a água e a cola na tigela e misturem-nos. Peça que  
observem tudo o que vai acontecer. Então, peça que agitem enquanto você derrama 
lentamente a solução de bórax (este é um trabalho bom para ser feito por 2 pessoas). Peça 
que continuem mexendo até que endureça completamente e forme um sólido . Peça que 
falem suas observações. Ocorreu uma mudança química? Como sabem? Isto é um 
experimento divertido que tem um resultado divertido, então não se esqueça de deixá-los 
brincar com a nova substância por um tempo! 

o Materiais necessários: 3 tubos de ensaio com tampas (ou qualquer recipiente) cheios até a 
metade com água, corante alimentício, 3 recipientes: 1 contendo alvejante, 1 contendo vinagre, 1 
contendo peróxido de hidrogênio, 3 conta-gotas. 

 Peça que os alunos coloquem algumas gotas de corante em cada um dos tubos com água. 
Diga que você vai adicionar um líquido diferente em cada um dos 3 tubos de água colorida 
e que, eles deverão decidir se houve uma mudança química ou não. Encha um conta-gotas 
com vinagre e adicione em um dos tubos coloridos. Tampe o tubo e agite. Permita que 
observem bem antes de repetir este procedimento com os 2 líquidos restantes. O 
alvejante produzirá uma mudança de cor, o que indica que ocorreu uma mudança química. 

o Materiais necessários: uma garrafa plástica de refrigerante vazia (cerca de 600ml), 1/2 xícara de 
água oxigenada (a versão de 3% você poderá comprar na loja), 1 pacote de fermento, 1/4 xícara 
de água morna, detergente, um copo, corante de alimentos(opcional). Adulto: Coloque a água 
oxigenada na garrafa.  

 Peça que os alunos coloquem algumas gotas de corante na garrafa com a água oxigenada. 
Adicione um pouco de detergente e agite o frasco para misturar. No copo, coloque a água, 
o fermento e mexa por alguns segundos para misturar. Então, despeje o fermento na 
garrafa com o peróxido e veja o que acontece! Uma vez que a reação foi concluída, podem 
observar a espuma e sentir o calor que foi produzido. O que eles observaram? Quais são as 
pistas que comprovam que uma transformação química ocorreu? 

 * Nota: se você fizer esta demonstração, poderá usar  maior porcentagem de água 
oxigenada. Você pode encontrar esse produto com até 6%  de concentração, em lojas de 
materiais de beleza. E algumas vezes, em concentrações ainda maiores on-line. A reação 
resultante será muito maior e mais impressionante, mas deve ser completamente 
realizada por um adulto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REAÇÃO QUÍMICA: quando 
dois ou mais reagentes 

são misturados e resultam 
em uma nova substância. 

-Há produção de gás 
- Emissão de calor, luz, odor 

- Mudança de cor 
- Formação de um sólido 

 



 
 
 

SINAIS DE UMA 
REAÇÃO QUÍMICA 

 
 

 
1. Há formação de gás que pode ser visto pela 

efervescência ou borbulhamento. 
 

2. A reação resultará na emissão de calor, luz ou 
odor. 
 

3. Houve uma mudança de cor 

 

4. Um sólido é formado a partir da mudança ou da 
transformação. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nome___________________________________________________________________________ 
 
Antes do Experimento: 
 

Reagente 
químico 

Observações (aparência, cheiro, sabor, temperatura, etc.) 

Açúcar  
 

Água  
 

 
Depois do Experimento: 
 

Reagente 
químico 

Observações (aparência, cheiro, sabor, temperatura, etc.) 

Açúcar  
 

Água  
 

 
Indícios de uma mudança química Sim Não Observações 
1. Formação de gás que pode ser visto 

por efervescência ou borbulhamento 
   

 
 

2. Houve emissão de calor, luz ou odor    
 
 

3.  Houve uma mudança de cor    
 
 

4.  Um sólido é formado a partir da 
mudança ou da transformação. 

   
 
 

 
Você acredita que isso foi uma reação química ou física? 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Como sabe você isso? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



Antes do Experimento: 
 

Reagente 
químico 

Observações (aparência, cheiro, sabor, temperatura, etc.) 

Bicarbonato 
de sódio 

 
 

Vinagre  
 

 
Depois do Experimento: 
 

Reagente 
químico 

Observações (aparência, cheiro, sabor, temperatura, etc.) 

Bicarbonato 
de sódio 

 
 

Vinagre  
 

 
 
Indícios de uma mudança química Sim Não Observações 
1. Formação de gás que pode ser visto 

por efervescência ou borbulhamento 
   

 
 

2. Houve emissão de calor, luz ou odor    
 
 

3.  Houve uma mudança de cor    
 
 

4.  Um sólido é formado a partir da 
mudança ou da transformação. 

   
 
 

 
Você acredita que isso foi uma reação química ou física? 
________________________________________________________________________________________ 
 
Como sabe você isso? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



Nome_____________________________________________________________________________________ 
 
Antes do Experimento: 
 

Reagente químico Observações (aparência, cheiro, sabor, temperatura, etc.) 
Cloreto de cálcio 
(derretedor de gelo) 

 
 

Água  
 

 
Depois do Experimento: 
 

Reagente químico Observações (aparência, cheiro, sabor, temperatura, etc.) 
Cloreto de cálcio 
(derretedor de gelo) 

 
 

Água  
 

 
 
Indícios de uma mudança química Sim Não Observações 
1. Formação de gás que pode ser visto 

por efervescência ou borbulhamento 
   

 
 

2. Houve emissão de calor, luz ou odor    
 
 

3.  Houve uma mudança de cor    
 
 

4.  Um sólido é formado a partir da 
mudança ou da transformação. 

   
 
 

 
Você acredita que isso foi uma reação química ou física? 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Como sabe você isso? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


