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Nesta unidade, abordamos as características dos materiais tomando como exemplos os objetos de uso cotidiano. 
A grande variedade dos objetos produzida pelo ser humano possibilita que sejam propostas muitas atividades 
com o objetivo de investigar essas características. Nossas orientações e sugestões para esta unidade são: 

• Apresente diversos objetos aos alunos. Isso pode ser feito por meio do uso de imagens ou por meio dos pró-
prios objetos. Ao mostrar as imagens ou os objetos aos alunos, solicite que eles os identifiquem. Sugerimos que 
você utilize itens do material escolar, pois eles podem ser facilmente obtidos com os alunos. Se desejar, tam-
bém pode mesclar conjuntos de objetos diferentes e incluir alguns itens que possivelmente os alunos não co-
nheçam para estimular a curiosidade deles. Uma vez que os itens tenham sido identificados pelos alunos, peça 
que identifiquem os materiais que os constituem. Nesse momento, é importante que as diferenças entre mate-
riais e objetos fiquem evidentes. 

• Proponha uma atividade na qual os alunos precisem agrupar os objetos, de acordo com alguns critérios. Depen-
dendo da escolha de objetos feita anteriormente, a atividade poderá ser realizada de diversas formas e, conse-
quentemente, os resultados apresentarão variações. Por exemplo, você pode solicitar que os alunos observem 
livremente os objetos e os agrupem de acordo com seus próprios critérios ou você pode estabelecer previa-
mente os critérios que os alunos utilizarão nos agrupamentos. A atividade pode ser realizada em grupos meno-
res ou com a sala toda. Independentemente dessas escolhas, é importante que a atividade esteja estruturada 
de forma que os alunos possam identificar as características dos materiais, como cores, formas, maleabilidade e 
consistência dos objetos. 

• Oriente os alunos de forma que eles possam refletir sobre as funções dos objetos e perceber que elas são dire-
tamente dependentes dos tipos de materiais dos quais os objetos são produzidos. Para evidenciar essa relação, 
faça questionamentos aos alunos, como: “Por que as tesouras não podem ser feitas de papelão?” ou “O que 
aconteceria se os guardanapos fossem feitos de plástico?”. 

• Para ampliar os conhecimentos sobre o tema, proponha aos alunos uma discussão sobre o que ocorre quando 
um objeto deixa de ser útil. A partir desse questionamento, você poderá introduzir as ideias de reutilização e 
reciclagem de materiais. Para essa atividade, você pode buscar vídeos de apoio que apresentem iniciativas pro-
missoras na reutilização de materiais, como a confecção de brinquedos a partir de materiais descartados. 

• Você pode abordar a reciclagem de diferentes tipos de materiais. A reciclagem de papel, por exemplo, é uma 
atividade experimental que pode ser realizada com os alunos. 

• É importante que a avaliação dos alunos ocorra de forma contínua e processual. Portanto, observe e avalie a 
participação e o envolvimento deles nas atividades propostas. Para cada conteúdo trabalhado, analise o que os 
alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desenvolvido. Sempre que necessário, intervenha nas atividades 
no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 

 


