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Título: Invenções e materiais no dia a dia 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, os alunos analisarão diferentes objetos que usam no dia a dia, com 

foco nos materiais de que são feitos. As crianças serão incentivadas a comparar invenções usadas em 

épocas diferentes e a refletir sobre o uso de materiais presentes em nosso dia a dia, como o plástico, 

por exemplo. Ao final, os estudantes serão estimulados a desenvolver atividades práticas nas quais 

testarão as propriedades de diferentes materiais e farão um relato do que observaram nos testes rea-

lizados.  

Objetivos de aprendizagem 

(EF05CI01) Explorar fenômenos que evidenciem propriedades físicas dos materiais – como 

densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas a 

forças mecânicas (dureza, elasticidade, etc.), entre outras. 

Reconhecer diferentes invenções no dia a dia. 

Identificar materiais do dia a dia. 

Reconhecer que diferentes materiais podem ter diferentes propriedades. 

Selecionar materiais comumente presentes em objetos do dia a dia. 

Testar as propriedades de diferentes materiais. 

Comparar diferentes materiais quanto às suas propriedades. 

Recursos e materiais necessários  

• Caderno. 

• Caneta (azul ou preta) ou lápis. 

• imagens de algumas invenções antigas e modernas. 
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Desenvolvimento  

Aula 1  

Duração: uma aula de 45 minutos. 

Organização dos alunos: individual, em duplas e em grande grupo.  

1ª atividade: atividade em grande grupo com 15 minutos de duração 

Apresente aos alunos imagens de algumas invenções antigas e modernas. Dê preferência a 

imagens que enfatizem o uso de materiais elaborados pelo ser humano, como isopor, plástico, ci-

mento, etc.). Promova a análise dessas imagens: “Para que são utilizadas essas invenções?”; ”Do que 

elas são feitas?”. 

2ª atividade: atividade individual com 20 minutos de duração 

Ofereça aos alunos textos que apresentem os diferentes materiais utilizados pelo ser humano 

(alumínio, plástico, vidro, cimento, borracha, etc.) e descreva algumas de suas propriedades, como 

tenacidade, condutibilidade, etc. Antes da leitura, solicite aos alunos que façam, individualmente, um 

quadro com duas colunas: “Materiais criados pelo ser humano” e “Propriedades do material”. Durante 

a leitura, os alunos deverão preencher esse quadro com todos os materiais citados nos textos lidos. 

3ª atividade: atividade em duplas com 10 minutos de duração 

Organize os alunos em duplas e peça-lhes que comparem a maneira como preencheram os 

quadros. Incentive-os a reler os textos e a chegar a um consenso sobre a melhor forma de preencher 

o quadro, de maneira a conter todas as informações sobre “materiais e suas propriedades” citadas nos 

textos.  

Dicas e atividades complementares 

Tarefa de casa: convide os alunos a explorar um cômodo de casa e a preencher um quadro 

com duas colunas: “Materiais identificados”; “Propriedades desses materiais”. 

Sensibilize os alunos: “Quantas invenções utilizamos no dia a dia?”; ”Citem algumas invenções 

utilizadas antigamente – na época em que nossos avós eram jovens, por exemplo.” 

Você pode promover o debate: “Como as invenções têm mudado nossas vidas?”. É importante 

que, durante as discussões, você verifique se os alunos citam apenas pontos positivos, ou negativos, 

das invenções. Procure salientar a existência tanto de aspectos negativos quanto de aspectos positivos 

em uma mesma invenção. 

Tarefa de casa: peça aos alunos que entrevistem pessoas mais velhas a respeito de quais e 

como eram as invenções que costumavam usar na época de sua juventude. Incentive os alunos a tra-

zer, se possível, alguma invenção utilizada antigamente à qual eles conseguiram ter acesso.   
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Aula 2 

Duração: uma aula de 45 minutos. 

Organização dos alunos: em grupos (pequenos e grande). 

1ª atividade: atividade em grande grupo com 5 minutos de duração  

Apresente aos alunos alguns problemas a ser investigados: “É possível remover tinta a óleo 

com água?”; “Que material quebra mais facilmente: cerâmica ou porcelanato?”; “Que materiais são 

flexíveis e elásticos?”; “Que material é melhor condutor de calor: madeira, metal ou plástico?”. 

2ª atividade: atividade em pequenos grupos com 10 minutos de duração  

Organize os alunos em trios e convide-os a escolher pelo menos um desses problemas para 

investigar. Na sequência, proponha o desafio: “O que podemos fazer para resolver o problema pro-

posto?”. Discuta com os alunos os aspectos positivos e os aspectos negativos das ideias experimentais 

que apresentarem. 

3ª atividade: atividade em pequenos grupos com 15 minutos de duração 

Consolide com os alunos uma possível estratégia investigativa para resolver cada uma das 

questões. Em seguida, incentive-os a começar os testes. Antes, porém, lembre-os que deverão regis-

trar por escrito os resultados que obtiverem. 

4ª atividade: atividade em pequenos grupos com 15 minutos de duração 

Depois da realização dos testes, incentive os alunos a fazer relatórios das atividades. Eles de-

vem detalhar o problema inicial proposto, as atividades desenvolvidas para sua resolução, os resulta-

dos observados e as conclusões finais. Peça-lhes que explicitem na conclusão final se suas hipóteses 

foram confirmadas ou não. 

Dicas e atividades complementares 

Dê tempo aos alunos para que pensem em possíveis alternativas experimentais para a resolu-

ção do problema que escolheram desvendar. Procure discutir com eles: “Em nossos testes, o que ire-

mos comparar?”; “O que precisa ser igual nas diferentes condições experimentais?”; ”E o que vamos 

variar nessas condições experimentais?”. 

É interessante que os alunos exponham no mural as entrevistas que fizeram como tarefa de 

casa. Você pode convidar os alunos a ler, em duplas, as entrevistas apresentadas: um aluno faz o papel do 

entrevistador, e o outro aluno faz o papel do entrevistado. Nos textos lidos, podem ser enfatizados os ma-

teriais citados. 
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Aferição de aprendizagem 

Incentive os alunos a comparar os resultados que esperavam obter, ao testar as propriedades 

de diferentes materiais, com os resultados de fato obtidos. Verifique se os alunos conseguem reco-

nhecer os resultados que são contrários às hipóteses que formularam previamente. Avalie, também, 

a destreza com que utilizam nomes de diferentes materiais e diferenciam suas propriedades.  

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Identifique objetos na sala de aula. Em seguida, preencha o quadro abaixo. 

 

Nome do objeto Material de que é feito 
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2. A cruzadinha dos materiais já está resolvida. Agora, escreva uma frase para cada item e procure 
explicar as propriedades dos materiais citados. 

 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal.  

2. Respostas esperadas: 

Porcelanato: resistente. 

Borracha: isolante. 

Madeira: isolante. 

Tinta guache: solúvel em água. 

Alumínio: maleável, bom condutor, reciclável. 

 


