
 

ESTADO DE RORAIMA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS  

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOA VISTA-RR 

2016 

 

 
JUCIEL SILVA SOUZA 

IVANISE MARIA RIZZATTI 
 



2 
 

 

 

 
APRESENTAÇÃO  
 

O jogo “Na trilha da Ciência” é o produto de pesquisa do Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências do Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências - PPGEC, da Universidade Estadual de Roraima- UERR. E tem 

como objetivo abordar os diferentes conceitos de abordados em ciências do 9º 

ano do ensino fundamental II de forma contextualizada, e envolvendo 

experimentos com materiais de baixo custo, contribuindo para o fortalecimento 

das as aulas de ciências, principalmente nas escolas rurais ribeirinhas.  

As contribuições apresentadas neste guia permitirão a ampliação e o 

aperfeiçoamento das técnicas utilizadas por professores nas aulas de ciências 

e que consequentemente alcançarão públicos diversos por meio das atividades 

experimentais no dia a dia, a começar pelos sujeitos envolvidos e suas 

comunidades.  

Pois o que se tem visto na atualidade é uma busca cada vez mais 

frequente de envolver os estudantes em atividades científicas, no sentido de 

despertar o interesse para estudar as ciências, em virtude de esses 

enxergarem as atividades científicas como algo abstrato, e que as mesmas não 

fazem parte da vida cotidiana. Neste sentido a experimentação se apresenta 

como um processo significativo para o entendimento estratégico e eficiente 

para a compreensão de problemas reais que permitam a contextualização e o 

estímulo de questionamentos de investigação. 

  As atividades experimentais são relevantes quando caracterizadas pelo 

papel investigativo e sua função pedagógica em auxiliar o estudante na 

compreensão dos fenômenos. Assim a experimentação é empregada na 

discussão conceitual e visa obter informações que subsidiem a discussão, a 

reflexão, as ponderações e as explicações, de forma que o estudante 

compreenda não somente os conceitos, mas as diferentes formas de pensar e 

falar sobre o mundo por meio da ciência.  

Já o jogo vem com um elemento que compõem os processos 

educacionais e que fazem parte do cotidiano dos sujeitos quase que 

diariamente numa relação entre o conhecimento científico e o popular, 

possibilitando aos estudantes uma forma lúdica de ampliar os conhecimentos; 

sendo estes indispensáveis na busca por uma aprendizagem mais significativa.  
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2. ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO JOGO 

 

“Na Trilha da Ciência” é um jogo de trilha dirigida com perguntas e 

respostas, aliadas a experimentação com materiais alternativos, podendo ser 

realizada por duas equipes que devem percorrer as estações do circuito, 

executando as determinações propostas relacionadas aos temas água, os 

solos e os alimentos.  

As ações deste jogo envolvem situações cotidianas, fazendo com que os 

jogadores desenvolvam a capacidade de imaginar a situação problema 

apresentadas pelas questões, à medida que eles se sentem motivados e 

desafiados pelo jogo. O grande legado desse jogo está no seu dinamismo, no 

sentido de aproximar ainda mais a ciência das escolas ribeirinhas. Permitindo 

dessa maneira, o acesso as informações de forma lúdica, promovendo a 

divulgação e a popularização da ciência.  

Sendo assim, as atividades realizadas no percurso do jogo contribuirão 

para a sistematização das ações executadas, com o intuito de promover a 

divulgação da ciência por meio da experimentação com materiais alternativos, 

a estudantes do 9º ano do ensino fundamental II, em escolas públicas 

municipais, no Baixo Rio Branco, região sul do Estado de Roraima.  

Além disso, outros aspectos importantes poderão ser desenvolvidos no 

decorrer das atividades, tais como:  

 Identificar os conhecimentos prévios dos estudantes 9º ano do ensino 

fundamental II, sobre os temas água, solos e alimentos; 

 Desenvolver o raciocínio lógico dos estudantes de forma a organizar as 

informações recebidas e processá-las; 

 Estimular o interesse pela descoberta, atenção e reflexão por meio da 

realização dos experimentos com materiais alternativos; 

 Relacionar de maneira simples os conhecimentos científicos com o 

cotidiano dos estudantes e, 

 Avaliar os conhecimentos adquiridos ao final do jogo.   

 

Público-alvo: Preferencialmente estudantes do 9º do ensino fundamental II.  



4 
 

 

 

 

Equipe  

Por se tratar de uma trilha dirigida, ou seja, de fluxo contínuo, o jogo 

somente pode ser realizado por até duas equipes formadas pelos estudantes, e 

um mediador (professor de ciências).  

Conteúdo do kit  

 1- Tabuleiro lona, medindo 1,00mx 1,20 m, (Apêndice A). 
 1- Orientações para o jogo, (Apêndice B). 
 1- Ficha com 12 perguntas (recortar) sobre o tema água, (Apêndice C).  
 1- Ficha com 12 perguntas (recortar) sobre o tema solos, (Apêndice D). 
 1- Ficha com 12 perguntas (recortar) sobre o tema alimentos, (Apêndice E).   
 1- Carta: água, texto informativo, (Apêndice F). 
 1- Carta: solos, texto informativo, (Apêndice G). 
 1- Carta: alimentos, texto informativo, (Apêndice H). 
 1- Peão cor cinza (para recortar), (Apêndice I). 
 1- Peão cor preto (para recortar), (Apêndice J).  
 1- Ficha descritiva de pontuação, (Apêndice K). 
 1 - Ficha do experimento, “a nuvem na garrafa”, (Apêndice L). 
 1 - Ficha do experimento, “tensão superficial”, (Apêndice M). 
 1 - Ficha do experimento, “pintura com tinta de solos”, (Apêndice N). 
 1 - Ficha do experimento, ”indicador ácido-base de açaí, (Apêndice O). 
 1 - Ficha do experimento, “velas para comer”, (Apêndice P). 
 

Como jogar 

No primeiro momento o mediador (professor de ciências), deverá 

organizar o material do jogo, iniciando pelo tabuleiro lona, medindo 1,00mx 

1,20 m, sendo essa trilha composta por 26 (vinte e seis) estações no total, em 

que 16 estão contidas as perguntas relacionadas a cada uma dos três temas 

abordados no jogo. Nas estações marcadas pela representação da figura de 

uma vidraria indica então a realização de experimentos, sendo 5 no total.  

Posicionar na ordem os 3 textos informativos correspondentes a Carta: 

água, solos e alimentos respectivamente. Recortar as 12 perguntas 

correspondente aos temas; armazená-las em recipiente separadamente para 

então serem utilizadas no sorteio. 

Organizar a ficha descritiva de pontuação, para que possam ser 

acompanhados e descritos pelo mediador (professor de ciências), os acertos 

abordados pelos estudantes. Recortar e montar os peões cinza e preto, para 

que possam ser utilizados nas marcações das estações por cada uma das 
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respectivas equipes durante a execução do jogo. E por fim, dispor as fichas em 

que estão descritas o procedimento para a execução dos 5 (cinco) 

experimentos.  

 

 O encaminhamento do jogo está descrito minuciosamente a seguir:  

1. O jogo será iniciado com o posicionamento dos dois peões na estação 

“SAÍDA”, onde deverá ser realizada por meio de sorteio, a ordem de 

início dentre as duas equipes, bem como a escolha de um dos peões, 

sendo um de cor cinza e o outro de cor preto, para representa-los na 

trilha.  

2. O jogo trilha dirigida, é de fluxo contínuo, ou seja, á medida em que os 

questionamentos correspondentes a cada uma das estações forem 

solucionados, o jogo avança para estação seguinte, e assim 

sucessivamente até a última estação esta chamada de “CHEGADA” em 

que será declarada a equipe vencedora.  

3. O jogo está subdividido em três etapas, conforme descritas a seguir:  

 Na primeira etapa o tema abordado é a água, iniciando na 1ª 

estação identificada pela cor vermelha na qual está inserido um 

texto informativo denominada de “Carta: Água”, em que deverá 

ser lida de forma clara e objetiva, com a finalidade de auxiliar os 

demais estudantes por meio das inserções, podendo ser por um 

dos estudantes da equipe que está na vez.  

 Todavia nas estações 2, 3, 5, 6 e 8 estão ás perguntas 

corresponde ao tema água, em que deverão ser sorteadas dentre 

as doze opções, sendo em seguida lida por um dos estudantes da 

equipe que está na vez. Após a leitura da questão sorteada um 

momento de discussão propiciado para que os estudantes da 

equipe adversária possam discutir entre-se e chegar á resposta 

final que deverá ser revelada oralmente em alto e bom som, para 

que todos entendam e o mediador anote a resposta na ficha de 

pontuação.  
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 Após a equipe concluir sua resposta a mesma poderá ser 

socializada com todos os participantes, ficando a critério do 

mediador (professor de ciências). Caso a equipe não consiga 

responder a pergunta poderá ser respondida pela equipe 

adversária; em persistindo o mediador poderá arguir sobre a 

questão e explicar a resposta correta. 

 Seguindo na sequência, as estações 4 e 7 estão os experimentos, 

“a nuvem na garrafa” e “tensão superficial”, respectivamente. A 

condução do procedimento experimental deverá ser 

acompanhada pelo mediador (professor de ciências) que de 

posse do texto descritivo deverá instruir os estudantes com as 

indicações de sequenciamento da atividade.   

 Na segunda etapa o tema abordado e o solo, iniciando na 9ª 

estação identificada pela cor vermelha na qual está inserido um 

texto informativo denominada de “Carta: Solo”, com a finalidade 

de auxiliar os estudantes por meio de informações relevantes 

sobre o tema, podendo ser lida de forma clara e objetiva, por um 

dos estudantes da equipe que está na vez.  

 Contudo nas estações 10, 11, 12, 14, 15 e 16 estão ás perguntas 

corresponde ao tema solo, em que deverão ser sorteadas dentre 

as doze opções, sendo em seguida lida por um dos estudantes da 

equipe que está na vez. Após a leitura da questão sorteada 

designa-se um momento de discussão para que os estudantes da 

equipe adversária possam discutir entre-se e chegar á resposta 

final que deverá ser revelada oralmente em alto e bom som, para 

que todos entendam e o mediador anote a resposta na ficha de 

pontuação.  

 Após a equipe concluir sua resposta a mesma poderá ser 

socializada com todos os participantes, ficando a critério do 

mediador (professor de ciências). Caso a equipe não consiga 

responder a pergunta poderá ser respondida pela equipe 
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adversária; em persistindo o mediador poderá arguir sobre a 

questão e explicar a resposta correta. 

 Acompanhando a sequência, na estação 13 encontra-se o 

experimento, denominado de “pintura com tinta de solos”, 

respectivamente. O mediador (professor de ciências) de posse do 

texto descritivo deverá instruir os estudantes com as indicações 

de sequenciamento da atividade.  

 Alimento e o tema abordado na terceira etapa, iniciando na 

estação 17 identificada pela cor vermelha na qual está inserido 

um texto informativo denominada de “Carta: Alimentos”, esta por 

sua vez contém informações relevantes sobre o tema, para então 

auxiliar os estudantes, sendo que um dos estudantes da equipe 

poderá ler em voz alta. 

 Contudo as estações 18, 19, 21, 23 e 24 correspondem ás 

perguntas do tema alimentos; deverão se selecionadas por 

intermédio de sorteios dentre as doze opções sugeridas, sendo 

em seguida lida por um dos estudantes da equipe que está na 

vez.  

 Após a leitura da questão sorteada designa-se um momento de 

discussão para que os estudantes da equipe adversária possam 

discutir entre-se e chegar á resposta final que deverá ser revelada 

oralmente em alto e bom som, para que todos entendam e o 

mediador anote a resposta na ficha de pontuação.  

 Após a equipe concluir as arguições referentes a resposta 

solicitada, a mesma poderá ser socializada com todos os 

participantes, ficando a critério do mediador (professor de 

ciências). Caso a equipe não consiga responder a pergunta; a 

mesma poderá ser respondida pela equipe adversária; em 

persistindo o mediador poderá arguir sobre a questão e explicar a 

resposta correta. 

 Seguindo a sequência, na estação 20 e 22 encontram-se os 

experimentos, denominado de “indicador ácido-base natural de 
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açaí (euterpe oleracea)” e “velas para comer”, respectivamente. O 

mediador (professor de ciências) de posse do texto descritivo 

deverá instruir os estudantes com as indicações de 

sequenciamento da atividade.  

4. O jogo experimental “Na Trilha da Ciência” será concluído, quando uma 

das equipes alcançar a última estação denominada “CHEGADA”; 

sugerindo-se com o auxílio do mediador (professor), os estudantes 

devem realizar um debate sobre os temas abordados no desenrolar da 

trilha.  

5. A equipe vencedora será declarada quando ao término do jogo quando o 

mediador deverá realizar a contagem de conceitos respondidos por cada 

equipe. 

Sugestões para o professor: O professor poderá adotar esse jogo, como uma 

ferramenta para avaliar o processo ensino-aprendizagem, utilizando-se de 

questionários de diagnóstico inicial e final.  

Importante: O mediador poderá comentar as respostas dadas pelos alunos, 

fazer correções ou complementações, e quando pertinente, ouvir as 

experiências dos estudantes, entre outras ações que considerar adequadas 

para o bom aproveitamento da atividade. 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE A: TABULEIRO LONA, MEDINDO 1,00MX 1,20M.   

Fonte: Juciel Silva Souza, 2015. 
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ORIENTAÇÕES PARA O JOGO 

O Jogo “Na Trilha da Ciência” é um jogo de trilha dirigida com perguntas e 
respostas, aliadas a experimentação com materiais alternativos, podendo ser 
desenvolvido por duas equipes de jogadores que devem percorrer as estações do 
circuito, cumprindo as determinações das casas espalhadas pela trilha. O jogo 
aborda temas relacionados a água, solos e alimentos.  

As questões deste jogo envolvem situações cotidianas, fazendo com que os 
jogadores desenvolvam a capacidade de imaginar a situação problema apresentada 
pela questão, à medida que eles se sentem motivados e desafiados pelo jogo. A 
grande importância desse jogo está no seu dinamismo, aproximando a ciência de 
estudantes do ensino fundamental II de escolas ribeirinhas.  Permitindo assim, o 
acesso a informações de forma lúdica, promovendo a divulgação e popularização da 
ciência, tornando o conhecimento descrito nos livros mais acessível.  

Sendo assim, as atividades desenvolvidas no percurso do jogo contribuirão 
para a sistematização das ações realizadas, com o intuito de promover a divulgação 
da ciência por meio da experimentação com materiais alternativos, a estudantes do 
9º ano do ensino fundamental II, em escolas públicas municipais, no baixo rio 
Branco, região sul do Estado de Roraima. 
Além disso, outros aspectos importantes podem ser desenvolvidos no decorrer da 
atividade, tais como:  

 Identificar os conhecimentos prévios dos estudantes 9º ano do ensino 
fundamental II, sobre os temas água, solos e alimentos; 

 Desenvolver o raciocínio lógico dos estudantes de forma a organizar as 
informações recebidas e processá-las; 

 Estimular o interesse pela descoberta, atenção e reflexão por meio da 
realização dos experimentos com materiais alternativos; 

 Relacionar de maneira simples os conhecimentos científicos com o cotidiano 
dos estudantes e, 

 Avaliar os conhecimentos adquiridos ao final do jogo.   
 
Público-alvo  

Preferencialmente estudantes do 9º do ensino fundamental II.  

Equipe de jogadores 

Por se tratar de uma trilha dirigida, ou seja, de fluxo contínuo, o jogo somente 
pode ser realizado até duas equipes, formada pelos estudantes e um mediador 
(professor de ciências).  

Organização do kit  

1- O mediador deverá organizar todo o material na ordem previamente 

estabelecida, para que não haja interrupções no momento de realização da 

atividade. No primeiro já com a trilha (Tabuleiro lona, medindo 1,00mx 1,20 

m. Figura 01). Devidamente confeccionada, seja esta impressa em lona ou 

em cartolina (esse momento pode – se, estabelecer um momento na aula de 

ciências, para que os estudantes possam confeccionar a trilha). O outro 

complemento da trilha são os peões que também pode ser confeccionado 

APÊNDICE B 
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pelas crianças, ou simplesmente recorta o peão cor cinza (Figura 09) e o 

peão cor preto (Figura 10). 

No segundo momento, deve-se, preparar os materiais dos experimentos (na 
aula que antecede a atividade o mediador poderá solicitar aos estudantes que 
providencie, junto a casa, os materiais alternativos que serão utilizados na execução 
do jogo, dividindo a responsabilidade que a atividade exige).  

Já de posse dos materiais, o mediador deverá organiza - los na sequência em 
que cada experimento exige seguindo as fichas experimentais descritivas, de cada 
experimento que estende desde a figura 12 até a figura 16. No terceiro momento, 
recortar as perguntas de cada um dos temas, sobre o tema água. (Figura 03), sobre 
o tema solos. (Figura 04) e sobre o tema alimentos. (Figura 05).   

As cartas textos também podem ser organizadas na sequencia, sendo no 
primeiro momento a Carta: água, texto informativo. (Figura 06). Logo depois, a 
Carta: solos, texto informativo. (Figura 07). E por último a Carta: alimentos, texto 
informativo. (Figura 08). O mediador poderá organizar a atividade marcando a 
pontuação de cada equipe, em formulário próprio (Ficha descritiva de pontuação, 
figura 11). 
  
Como jogar 
 

A trilha está composta de vinte e seis estações, assim distribuídas, sendo que 16 
estações contêm as perguntas referentes a cada tema. Ao todo são 5 (cinco) 
experimentos, relacionados aos temas água, solos e alimentos, divididos em três 
períodos iniciado cada suporte básico com o respectivo texto informativo, sendo no 
total de 3 (três) textos informativos. 
 

6. O jogo deverá ser iniciado na estação intitulada “SAÍDA”, e deverá ter seu 
término concluído na estação “CHEGADA”. O jogo trilha dirigida, é de fluxo 
contínuo, ou seja, á medida que o questionamento correspondente a cada 
estação for solucionado, o jogo avança para estação seguinte e assim 
sucessivamente até a estação final.  

7. O jogo está subdividido em três etapas como descritas a seguir:  

 No primeiro momento, o mediador deverá ler as orientações para que 
as equipes tenham a devida consciência, sobre a execução da 
atividade, e em seguida realizar o sorteio a equipe e a cor do peão que 
a representara. Bem como a equipe que vai iniciar respondendo.   

 O está dividido em três etapas sendo que na primeira, o tema abordado 
será água, com o inicio na estação nº 1 identificada na cor vermelha na 
qual esta inserida um texto informativo e que um dos estudantes da 
equipe, que esta na vez, deverá ler de forma clara e objetiva, para a 
melhor compreensão do tema pelos demais participantes. Em seguida, 
o mediador juntamente com um estudante deverá sortear a pergunta 
da estação 2 (todavia a pergunta correspondente a cada estação 
deverá ser sorteada dentre as doze opções descritas, e deverá ser lida 
pelo estudante que sorteou a pergunta.  Posteriormente a outra equipe 
responderá a pergunta 3. 

 Depois, na estação 4, os estudantes da equipe que esta na vez, com o 
auxílio do mediador deverá executar o experimento “a nuvem na 
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garrafa”. Em seguida mais perguntas nas estações 5 e 6. Já na 
estação 7 está o experimento “tensão superficial”.  

 A equipe que esta na vez deverá responder a pergunta, representada 
por um de seus integrantes; após a equipe acertar a pergunta, a 
mesma deve socializada (deverá ser realizada pelo mediador) para 
todos os participantes, inclusive os da equipe adversária.  

 Caso a equipe não consiga responder a pergunta o mediador poderá 
deliberar esclarecendo o questionamento, observando sempre que 
terão experimentos de cunho obrigatório, portanto deve-se ter o 
máximo de atenção para fazer com que as duas equipes possam 
chegar juntas nas referidas estações. O mesmo pode ser realizado nas 
duas etapas posteriores.   

 Na segunda etapa o tema abordado é o solo, iniciando na estação nº 9 
em que está inserido o texto informativo e nas estações 10, 11, 12, 14, 
15,16, estão ás perguntas sendo que na estação 13 terá como 
proposta a realização do experimento “a pintura com tinta de solos” 
que deverá ser desenvolvido pelos estudantes da equipe que esta na 
vez com o auxílio do mediador.  

 Na terceira etapa o tema abordado será alimentos, deverá ser iniciado 
na estação 17 onde está inserido o texto informativo e nas estações 
18, 19, 21, 23, 24, estão as perguntas sendo que na estação 20 está o 
experimento “indicador ácido-base de açaí” e na estação 22 o 
experimento “velas para comer”, em que deverão ser desenvolvidos 
pelos estudantes com o auxílio do mediador. 

8. As duas equipes deverão chegar juntas na estação “CHEGADA”, onde 
acontecerá com o auxílio do mediador (professor) farão um debate sobre os 
temas abordados no desenrolar da atividade. 

9. O mediador deverá realizar a contagem de acertos de cada equipe e em 
seguida declarar a e vencedora.   

Sugestões para o professor: o professor poderá adotar esse jogo, como uma 
ferramenta para avaliar o processo ensino-aprendizagem; utilizando-se para isso 
questionário de diagnóstico inicial e questionário de diagnóstico final.  

Importante: o mediador pode comentar as respostas dadas pelos alunos, fazer 
correções ou complementações, se necessário, escutar a experiências dos 
estudantes entre outras coisas que considerar pertinentes para o bom 
aproveitamento da atividade. 
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           Direcionamento organizacional do processo experimental no jogo 
           Perguntas sobre o tema: água 
           Corte na linha pontilhada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 - Qual o principal rio de Roraima? 
 
2 - Você sobreviveria sem beber água?  
 
3 - Por que a água é essencial à vida dos seres humanos?  
 

4 - Podemos utilizar a água retirada diretamente do rio para beber e 
cozinhar alimentos?  
 

6 - De onde vem á água que forma o rio?  
 

5 - Podemos jogar lixo como garrafas PET, sacos plásticos, pilhas e latas 
de alumínio no rio? Por quê?  
 

7 - Como se formam as nuvens de chuva?  
 
8 - Para onde vai a água depois da chuva?  
 

9 - A água é um recurso que pode se esgotar? Por quê? 
 

10 - Qual a fórmula química da água?  
 

1 1- Qual o nome do processo quando a água passa do estado sólido 
para o líquido, em que temperatura isso ocorre? 
 

12 - Qual o nome do processo quando a água passa do estado líquido 
para o gasoso, em que temperatura isso ocorre? 

 

APÊNDICE C 

 FICHA COM 12 PERGUNTAS (RECORTAR) SOBRE O TEMA ÁGUA. 
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          Direcionamento organizacional do processo experimental no jogo  
          Perguntas sobre o tema: solo 
          Corte na linha pontilhada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 - Para que serve o solo? 
 
2 - O que encontramos no solo? 
 
3 - Explique o que é solo? 
 

4 - Como os solos são formados? 

6 - Você sabe por que é importante preservar os solos? 
 

5 - Existe algum tipo de vida no interior do solo? 
 

7 - Por que os solos são importantes para a sobrevivência? 
 
8 - De onde vem os nutrientes presentes no solo? E para que servem? 
 

9 - Qual a importância dos solos? 
 

10 - Os solos são iguais em todos os lugares? 
 

1 1 - Por que os solos têm cores diferentes? 

12 - Podemos enterrar lixo como garrafas PET, sacos plásticos, pilhas e 
latas de alumínio no solo? Por quê? 
 

APÊNDICE D  

    FICHA COM 12 PERGUNTAS (RECORTAR) SOBRE O TEMA SOLOS.  
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            Direcionamento organizacional do processo experimental no jogo  
            Perguntas sobre o tema: alimentos  
            Corte na linha pontilhada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Quais as frutas mais consumidas na sua casa? 
 

2 - O açaí é uma fruta muito apreciada na região amazônica, por seu 
importante teor nutricional e em sua composição, apresenta nutrientes, 
como Cobre, Zinco, Magnésio, Cálcio e Potássio. Como é realizada a 
colheita e o beneficiamento do açaí? A polpa de açaí pode mudar de cor? 
Por quê?  
 
 
3 - A polpa de açaí pode mudar de cor? Por quê? 
 

4 - A castanheira-do-brasil é uma das mais importantes árvores da região 
amazônica, podendo atingir até 60 metros de altura e diâmetro em sua 
base de 3 a 4 metros, e ocorre em terra firme. Seu fruto é conhecido, 
popularmente como ouriço, chegando a pesar quase dois quilos e 
guardando em seu interior de 14 a 24 sementes (amêndoas), sendo rica 
em gordura e proteína. Como é realizada a colheita e o beneficiamento 
do fruto de castanheira-do-brasil? 
 

6 - Quais os nutrientes presentes na amêndoa da castanheira-do-brasil? 
 

5 - Será que é possível acender a castanha? Por quê? 
 

7 - Onde podemos utilizar a amêndoa que é o fruto da castanheira-do-
brasil? 
 

8 - Quais as principais diferenças entre os alimentos perecíveis e não 
perecíveis? 

9 - Quais os alimentos mais saudáveis? Cite alguns exemplos. 
 

11 - Todos os alimentos são compostos de nutrientes. Qual a diferença 
entre nutriente e alimento? 
 

10- Como as frutas amadurecem? 

12 - Qual o destino dos resíduos orgânicos (restos de alimentos, cascas 
de frutas, talos) na sua casa? 
 

APÊNDICE E 

FICHA COM 12 PERGUNTAS (RECORTAR) SOBRE O TEMA ALIMENTOS.  

.   
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Carta: água  

Texto informativo  

A bacia hidrográfica do rio Branco, situa-se na região 
amazônica, no extremo norte do Brasil, fazendo fronteira com a 
Venezuela e a Guiana. O rio Branco é um importante contribuinte 
da margem esquerda do rio Negro que, juntamente com o rio 
Solimões, forma o rio Amazonas. A bacia hidrográfica do rio 
Branco tem cerca de 192.000 km2 de área. Localiza-se 
predominantemente (cerca de 96% da bacia) nos estados do 
Amazonas e Roraima, e o restante está inserido na Guiana.  

No território nacional, a bacia ocupa quase todo o território 
do estado de Roraima, podendo-se confundir praticamente com 
este estado em termos territoriais. 

A rede hidrográfica da bacia em pauta é bastante densa, 
sendo constituída por um curso d’água principal, denominado rio 
Branco, cuja denominação se dá após a junção dos rios 
Uraricoera e Surumu, seus principais formadores. O rio Surumu, 
por sua vez, tem como contribuintes principais, os rios Tacutu e 
Cotingo, localizados na parte mais setentrional da bacia 
hidrográfica. 

O rio Branco tem como seus principais contribuintes, na 
sua margem direita, os rios Cauamé, Mucajaí, Ajarani, Água Boa 
do nivini, Catrimâni e Xeriuini, e, na margem esquerda, os rios 
Quitauaú, Cachorro, Anauá e Itapará. O curso d’água principal 
escoa praticamente na direção norte-sul, percorrendo mais de 
1.200 km, até desaguar no rio Negro, que por sua vez deságua 
no rio Amazonas. 

O rio Branco é considerado, de forma geral, como um rio de água 
branca, embora seus tributários possam ser classificados como  

 

 

 

 

 

rios de águas brancas, pretas ou claras, em função da sua 
localização. Em função do bom estado de preservação da bacia 
e da baixa densidade demográfica, a água na bacia é 
considerada de qualidade ótima a boa. 

O rio principal se destaca com alguns trechos de corredeiras, 
como as corredeiras Bem-Querer, localizada nas proximidades 
da cidade de Caracaraí. Há também trechos encachoeirados 
localizados nos afluentes do rio Branco, como no rio Cotingo, na 
porção setentrional da bacia e no rio Mucajaí, na porção central 
da bacia.  

 

REFERÊNCIA 
  
Texto adaptado de: Bacia hidrográfica do rio branco/RR estudos 
de inventário hidrelétrico, Hydros Engenharia Ltda, 2010.  
 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE F 

                                                                              CARTA: ÁGUA, TEXTO INFORMATIVO 
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Carta: solos  

Texto informativo  

O solo é um corpo natural e resulta da ação simultânea e 
integrada do clima e organismos que atuam sobre um material de 
origem (rocha, clima, organismo, relevo e tempo), que ocupa 
determinada paisagem ou relevo, durante certo período de 
tempo. Durante seu desenvolvimento o solo sofre a ação de 
diversos processos responsáveis pela transformação da rocha 
em solo, diferenciando-se desta por ser constituído de uma 
sucessão vertical de camadas que diferem entre si na cor, 
espessura, granulometria, conteúdo de matéria orgânica e 
nutrientes de plantas. 

O material de origem é a matéria-prima a partir da qual os 
solos se desenvolvem, podendo ser de natureza mineral (rochas 
ou sedimentos) ou orgânica (resíduos vegetais). O clima exerce 
influência na formação dos solos principalmente através da 
precipitação e temperatura. Climas úmidos e quentes (regiões 
tropicais) são fatores favoráveis à formação de solos muito 
intemperizados (alterados em relação à rocha), profundos e 
pobres, o que resulta em acidez e baixa fertilidade, como é o 
caso da maioria dos solos brasileiros.  

Os organismos que vivem no solo (vegetais, minhocas, 
insetos, fungos, bactérias, etc.) exercem papel muito importante 
na sua formação, visto que, além de seus corpos serem fonte de 
matéria orgânica, atuam também na transformação dos 
constituintes orgânicos e minerais. A vegetação exerce marcante 
influência na formação do solo pelo fornecimento de matéria 
orgânica, na proteção contra a erosão pela ação das raízes 
fixadas no solo, assim como as folhas evitam o impacto direto da 
chuva.  

 
 
 
 
 
 
 

Ao se decompor, a matéria orgânica libera ácidos que 
também participam na transformação dos constituintes minerais 
do solo.A transformação, também chamada de intemperismo, 
continua até as partículas do solo alcançarem tamanhos que 
correspondem às frações areia, silte e argila.  

Dessa forma são originados diversos solos com muitas 
características diferentes. Por exemplo, os solos podem ser 
vermelhos, amarelos, marrons, pretos, cinzas, brancos; 
arenosos, argilosos, ou de textura média; rasos ou profundos; 
com ou sem pedras/rochas no interior ou na superfície; secos ou 
alagados; férteis ou pobres em nutrientes; com diferentes teores 
de matéria orgânica etc. 

 
REFERÊNCIAS  
 
Texto adaptado de: O solo no meio ambiente: abordagem para 
professores do ensino fundamental e médio e alunos do ensino 
médio. Universidade Federal do Paraná. Departamento de Solos 
e Engenharia Agrícola. Curitiba: Departamento de Solos e 
Engenharia Agrícola, 2007.  
 

 

 

 

APÊNDICE G 

                                                                              CARTA: SOLOS, TEXTO INFORMATIVO 
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Carta: alimentos  
 
Texto informativo  
 

O Brasil é um país de grandes dimensões, constituído por 

regiões e estados famosos por sua rica variedade em recursos 

naturais. A história do Brasil, desde o início da colonização, traz 

em sua memória relatos da cultura alimentar brasileira: sua cor, 

aroma e sabor. A singular culinária brasileira incorpora a cultura 

original de populações indígenas, assim como um vasto número 

de tradições, como a africana, portuguesa, espanhola, alemã, 

polonesa, francesa, holandesa, libanesa, japonesa, entre outras. 

             Muitos alimentos típicos da nossa terra são bem 

conhecidos, como, por exemplo, a mandioca e a manga. No 

entanto, existem muitos outros alimentos nutritivos e saborosos, 

que eram apreciados e faziam parte das refeições familiares, mas 

que foram, aos poucos, sendo esquecidos ou desvalorizados. 

Entre as principais razões do abandono gradual desses 

alimentos está o fato de as pessoas terem migrado para as 

cidades grandes, passando a consumir uma quantidade maior de 

alimentos industrializados. 

No entanto na região norte nota-se que a dieta nutricional 

dos povos amazônicos, a ali instalados; ainda estão baseadas na 

alimentação tradicional; isto se deve ao fato de que grande parte 

destes sujeitos, serem moradores do campo. No entanto 

podemos destacar para o estado de Roraima, o Açaí, Araçá, 

Bacaba, Bacuri, Banana-pacovã, Buriti, Camu-camu, Castanha 

do Brasil, Cubiu, Cupuaçu, Maracujá, Piquiá e Pupunha.  

 

 
 
 
 
REFERÊNCIA 
 
Texto adaptado de: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Políticas de Saúde. Coordenação-Geral da Política de 
Alimentação e Nutrição. Alimentos regionais brasileiros/ 
Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, 
Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição. – 1. 
ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2002.  

APÊNDICE H 

                                                                              CARTA: ALIMENTOS, TEXTO INFORMATIVO 
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APÊNDICE I 

FICHA DESCRITIVA DE PONTUAÇÃO 
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APÊNDICE J  PEÃO COR CINZA (PARA RECORTAR)                              APÊNDICE K  PEÃO COR PRETO (PARA RECORTAR)  
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APÊNDICE L                                        FICHA DO EXPERIMENTO, “A NUVEM NA GARRAFA” 
 

 

 
EXPERIMENTO Nº 1 
 
A NUVEM NA GARRAFA  
 
Objetivo 

Esta proposta tem como objetivo demonstrar por meio da utilização de 
material de baixo custo o processo de formação de nuvens de chuva.  

Materiais e reagentes  

 Água morna 

 Bomba de encher bola com bico  

 Garrafa PET de 2 litros 

 Rolha de cortiça (que encaixe na garrafa PET de 2 litros).  
 

 Experimento 
 

 Coloque a água na garrafa PET, cerca de meio copo. Encaixe o 
bico da bomba na rolha de cortiça que modo que atravesse 
completamente a rolha. ( tome cuidado para que o encixe fique 
bem vedado).  

 Encaixe o bico na bomba e a rolha na garrafa PET. Agora 
bombeie ar para dentro da garrafa segurando firmemente na 
junção entre a rolha e garrafa para que ela não solte.  

 Bombeie até sentir que a garrafa esta ficando dura e que esta 
ficando difícil continuar a bombear. Rapidamente solte a rolha da 
boca da garrafa e observe seu interior.   

 

Entendendo o experimento 

 
 

 
 
 
 
 
 
Para que as nuvens se formem na natureza, são necessários vários 

elementos. Um deles e a umidade do ar, a quantidade de vapor d’água 
que ele contém. Nós obtivemos um ar úmido fechando o frasco com a 
água por algum tempo, pois um pouco da água evapora e passa para o 
ar, ficando retido no frasco.                                    

Na natureza as gotículas de água em uma nuvem se formam em 
torno de partículas de poeira. Á medida que mais que mais e mais 
vapor d’água se condensa ao redor destas partículas a gota cresce, até 
o ponto em que ela fica pesada o suficiente para cair.    Quando 
usamos a bomba aumentamos muito a pressão dentro da garrafa. O 
resultado e uma queda mais brusca na temperatura no interior da 
garrafa e podemos perceber a formação da nuvem.  

    

Resíduos, tratamento e descarte 
 

Os resíduos gerados neste experimento podem ser descartados no 
lixo para reciclagem.   
 

Referências 

 
 MATEUS, A. L. Química na cabeça: experiências espetaculares 

para você fazer em casa ou na escola.. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2001. 
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EXPERIMENTO Nº 2 
 
TENSÃO SUPERFICIAL 
 
Objetivo 

Esta proposta tem como foco discutir a tensão superficial e as forças 
intermoleculares em líquidos, ligando os conceitos básicos ao 
raciocínio dedutivo dos estudantes por meio de aulas demonstrativas 
com experimentos simples.  
 
Materiais e reagentes                                                          

 

 20 mL de detergente 

 1 agulha ou 1 alfinete 

 recipiente com água 

 1 conta-gotas 

 1 pinça 

 suco, usado como corante, para uma melhor visualização da 
agulha nas imagens, ou pó artificial para refresco.  

 
 Experimento 

 Encha um recipiente com água e adicione um corante (por 
exemplo, pó artificial para refresco). 

 Pegue a agulha pelo meio com a pinça metálica. 

 Coloque a agulha cuidadosamente no centro do recipiente com 
água, deixando-a boiar. 

 Observe o comportamento da agulha sobre a superfície líquida. 

 Pingue, com o conta-gotas, algumas gotas de detergente no 
canto do recipiente e observe a dissolução do detergente. 
Verifique o que ocorre com a agulha algum tempo depois.  

 Registre os resultados, discuta o comportamento da agulha sobre 
a superfície do líquido antes e depois da adição do detergente. 

 

 
 
 
 
 
Entendendo o experimento 

A origem da tensão superficial se encontra nas interações 
intermoleculares, que resulta na formação de uma membrana elástica 
na superfície do líquido. É dependente do líquido, das moléculas ou 
dos íons presentes e da temperatura. A tensão superficial reflete-se 
sobre a habilidade dos líquidos molharem ou não as superfícies. A 
molhabilidade se explica pela diferença entre as interações resultantes 
das forças de atração do líquido entre si (força de coesão) e das forças 
de atração do líquido pelo sólido em contato (força de adesão).  

A tensão superficial é responsável pela forma quase esférica das 
gotas de água que pingam da torneira ou mesmo da água derramada 
na superfície. Esta tensão é ainda percebida no caso de gotas de 
mercúrio colocadas sobre uma superfície, onde pequenas esferas não 
molham a superfície. Para que um objeto afunde na água, primeiro ele 
precisa romper a superfície. Por causa da tensão superficial, a 
superfície da água fica mais resistente e a agulha flutua. Quando 
adicionamos o detergente à água, inserimos moléculas que interagem 
diferentemente, o que resulta no enfraquecimento das interações 
originais. 
 
Resíduos, tratamento e descarte 

Os resíduos gerados neste experimento podem ser descartados no 
lixo comum. A agulha pode ser seca e reutilizada em outras aulas. 

Referências 

Livro: A química perto de você: experimentos de baixo custo para 
a sala de aula do ensino fundamental e médio. / Organizador: 
Sociedade Brasileira de Química. – São Paulo: Sociedade Brasileira de 
Química, 2010. 

APÊNDICE M                                       FICHA DO EXPERIMENTO, “TENSÃO SUPERFICIAL” 

” 
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EXPERIMENTO Nº 3 
 
 PINTURA COM TINTA DE SOLOS 
 
Objetivo 
 
Esta proposta tem como objetivo demonstrar por meio da utilização de 
material de baixo custo as diferentes colorações em solos.  
 
Materiais e reagentes  

 Amostras de solos de varias cores (secas) 

 Papel casca de ovo na cor branca. 

 Pincel chato em tamanhos variados.  

 Recipientes com capacidade para armazenar 250 ml.  

 Colher de chá. 

 Bandeja organizadora. 

 Flanela.  

 Água em temperatura ambiente. 

 Papel casca de ovo.  
 

 Experimento 

 

 Colete amostras de solos de diferentes cores 

  Após a coleta, deve-se secar o solo, destorrona, o peneirar e 
armazenar em frascos transparentes,  

 Prepare a tinta: com uma mistura de 2 partes de solo peneirado, 2 
partes de água e 1 parte de cola branca, mexendo bem. solos 
antes do preparo e potes com a tinta pronta para o uso. 

 Com o auxílio de um pincel, realize a pintura. 
  

Entendendo o experimento 

 
 
 
 
 
 
 
A cor é considerada, um dos atributos morfológicas mais 

importantes. Os solos podem apresentar cores variadas, tais como 
preto, vermelho, amarelo, acinzentado, etc. Essa variação irá depender 
do material de origem como também de sua posição na paisagem, 
conteúdo de matéria orgânica, e mineralogia, dentre outros fatores. 
              
Resíduos, tratamento e descarte 
 

Os resíduos gerados neste experimento podem ser descartados no 
lixo para reciclagem.  
 
Referências 
 
CAPECHE; Claudio Lucas. Educação ambiental tendo o solo como 
material didático: pintura com tinta de solo e colagem de solo sobre 
superfícies /. — Dados eletrônicos. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2010.60 
p. - (Documentos / Embrapa Solos, ISSN 1517-2627; 123). 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE N                                       FICHA DO EXPERIMENTO, “PINTURA COM TINTA DE SOLOS” 
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EXPERIMENTO Nº 4 
 
INDICADOR ÁCIDO-BASE NATURAL DE AÇAÍ (Euterpe oleracea).  
Adriana Marques de Oliveira*, Nilcéa de Fátima Silva de Jesus e 
Lubervânia Carvalho Balieiro.  
 
Objetivo  

Este experimento tem como finalidade utilizar o açaí como indicador 
natural para classificar substâncias ácidas e básicas. Trata-se de uma 
atividade que atende ao conteúdo de funções inorgânicas (ácidos e 
bases). 
 
Materiais e reagentes 
                                         

 3 unidades de filtros de papel para café n°102 

 5 copos (de vidro ou plástico) de 200 mL 

 3 seringas descartáveis (2 de 5 mL e 1 de 10 mL) 

 1 vidro de cor marrom (âmbar) de 100 mL 

 1 funil ou coador de café 

 1 colher de sopa 

 50 g de “vinho” de açaí ou polpa de açaí 

 100 mL de álcool etílico a 70% 

 5 mL de suco de limão 

 5 mL de hidróxido de magnésio (leite de magnésia) 

 5 mL de detergente neutro  

 5 mL de vinagre branco.  

 30 mL de água em temperatura ambiente. 
 
Procedimento experimental 
 
O experimento compreende dois procedimentos: 
 

1. Preparo do extrato do açaí: dissolva 50 g do vinho ou polpa do 
açaí em 100 mL de álcool etílico a 70 %. Agite várias vezes usando 
uma colher. Com auxílio de um funil, filtre a mistura para um dos copos 
de 200 mL. Em seguida, armazene o filtrado no vidro âmbar. 

 
 
 
 
 

Numere quatro copos de 200 mL de 1 a 4. Utilizando seringas 
descartáveis, meça e adicione no copo N° 1 o volume de 5 mL de suco 
de limão, 10 mL de água e 5 mL de extrato de açaí; no copo N° 2, 
adicione 5 mL de hidróxido de magnésio (leite de magnésia), 10 mL de 
água e 5 mL de extrato de açaí; no copo N° 3, adicione 5 mL de 
detergente, 10 mL de água e 5 mL de extrato de açaí; e, no copo N° 4, 
adicione 5 mL de vinagre, 10 mL de água e 5 mL de extrato de açaí, 
respectivamente. Observe o que acontece em cada recipiente e 
promova com os alunos uma discussão sobre o comportamento de 
cada material adicionado ao extrato de açaí.  

Em diversos tecidos vegetais, especialmente em flores e frutos. As 
ACiS mudam sua coloração conforme a acidez ou basicidade do meio 
em que se encontram. Isso faz com que o extrato de açaí possa atuar 
como um indicador ácido-base, tornando-se um exemplo interessante 
para ser utilizado em aulas de Ciências e introduzir os conceitos de 
acidez e basicidade. 
As frutas são abundantes em todas as regiões geográficas brasileiras, 
tornando-se um material alternativo importante para experimentos 
simples. O extrato do açaí, por exemplo, torna-se avermelhado em 
soluções ácidas (pH<7); esverdeado em soluções básicas (pH>7) e 
roxo claro em soluções neutras (pH 7). 

 
Resíduos, tratamento e descarte 
 

Os resíduos gerados neste experimento podem ser descartados no lixo 
comum. 
 
Referências 
 
Livro: A química perto de você: experimentos de baixo custo para a sala de 
aula do ensino fundamental e médio. / Organizador: Sociedade Brasileira de 
Química. – São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2010. 

 

APÊNDICE O                               FICHA DO EXPERIMENTO, “INDICADOR ÁCIDO-BASE NATURAL DE AÇAÍ (Euterpe oleracea).” 
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EXPERIMENTO Nº 5 
 

 VELAS PARA COMER 
 
Objetivo 
 
Esta proposta tem como objetivo demonstrar por meio da utilização de 

material de baixo custo o processo de separação de misturas.   

 
Materiais e reagentes  

 

 Castanhas do Brasil  

 Faca  

 Clipes de papel  

 Fósforo ou isqueiro  
 
 Experimento 
 

 Prepare as castanhas, retirando as cascas. Em seguida com o auxilio de 

uma faca, faça uma ponta na castanha. 

    Coloque a castanha em castiçal ou espete no clipe. Com o auxilio de       
isqueiro, acenda a castanha. Após acessa aguarde o termino a queima.  

 

Entendendo o experimento 

 Sabemos que os alimentos fornecem energia para o nosso corpo 

funcionar. Do mesmo jeito que um carro não anda sem combustível, nos 

não vivemos sem comida. O interessante e que não costumamos 

considerar os alimentos como combustíveis, ainda mais do tipo que 

pega fogo. Ou você, imaginava que era possível acender uma 

castanha?  

 Isso acontece porque as frutas e sementes usadas no experimento 

contém muita gordura (óleos vegetais) na sua composição. Esses óleos 

são reservas de energia e, quando queimam, liberam a energia 

acumulada.         

 

 

 

 

 

 
 
Resíduos, tratamento e descarte 
 

Os resíduos gerados neste experimento podem ser descartados no lixo 
para reciclagem.  
 
Referências 
 

 MATEUS, Alfredo; Iberê Thenório .  Manual do mundo: 50 experimentos 

para fazer em casa. Rio de janeiro: sextante, 2014. 240 p 
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