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Título: Um mundo de objetos 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nestas aulas se propõe introduzir os conceitos de material e de reúso, incentivando os alunos 

a investigarem alguns materiais, suas propriedades e seus usos na confecção de objetos. É importante 

que os alunos reconheçam os objetos ao seu redor e saibam como agrupá-los com base em suas 

características. Serão apresentados objetos feitos de diferentes materiais, mas que são utilizados com 

a mesma função, assim como objetos com o mesmo material e funções diferentes. Por fim, discute-se 

o conceito de reúso e a importância ambiental de reutilizar materiais, contribuindo para a redução da 

poluição. 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar de que são feitos alguns objetos. 

• Conhecer o processo de produção de objetos de vidro, sapatos de couro e açúcar refinado. 

• Representar o processo de produção de alguns objetos através de desenho/escrita. 

Objeto de conhecimento 

Características dos materiais. 

Habilidade 

(EF01CI01) Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso 

cotidiano. 

Recursos e materiais necessários  

Aula 1:  

• Diferentes objetos constituídos de diferentes materiais. É importante que, dentre estes, 
existam alguns objetos da mesma matéria-prima, mas com diferentes formas.  

Aula 2:  

• Cartolina. 

• Cola e tesouras com pontas arredondadas. 

• Colher de madeira. 

• Colher de metal. 

• Colher de plástico. 
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• Lápis preto e lápis colorido (ou similares, como caneta hidrocor, giz de cera, etc.) 

• Livros e revistas para recortes. 

Aula 3:  

• Cola colorida. 

• Garrafas PET. 

• Grãos de milho ou de feijão. 

• Pincéis. 

• Terra vegetal. 

• Tinta guache. 

 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Objetos e materiais 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo e em grupos. 

Nesta aula os alunos serão incentivados a notarem os objetos e materiais de seu dia a dia. 

Exercitarão também a capacidade de classificar materiais. Para introduzir a proposta desta aula, peça 

aos alunos que listem objetos que podem observar ao seu redor (exemplos: materiais escolares em 

geral, móveis como carteiras e cadeiras, as roupas dos alunos, entre outros). Anote as sugestões na 

lousa. Após os alunos listarem ao menos 12 objetos, peça que sugiram características que podem ser 

usadas para descrevê-los (dê sugestões como: material escolar, feito de papel, colorido, entre outros).  

Em seguida, explique aos alunos que eles deverão sugerir formas de dividir os objetos em gru-

pos. Peça a eles que sugiram características que possam ser usadas para agrupá-los. Conduza a discus-

são de modo que os itens listados possam ser organizados de acordo com a matéria-prima que os 

constitui. Por exemplo, lápis e carteiras de madeira deveriam formar uma categoria (objetos feitos de 

madeira). Peça aos alunos que registrem suas respostas em seus cadernos. 

Explique aos alunos que diferentes objetos são feitos a partir de diferentes materiais. Divida 

então a turma em grupos de 3 a 4 alunos. Forneça aos grupos uma série de objetos constituídos de 

diferentes matérias-primas, como madeira, tecido, plástico, metal, ou até mesmo de materiais 

orgânicos, como o trigo (macarrão, farinha de trigo e algum biscoito ou pão). É interessante que essa 

seleção contemple objetos de materiais iguais, mas com formas diferentes, por exemplo, um rolo de 

barbante e um lenço de tecido podem ser constituídos do mesmo material (algodão), mas são 

produzidos por diferentes técnicas. Em seguida, peça aos alunos que agrupem esses objetos de acordo 

com os materiais que os constituem. Cada grupo deve então explicar aos demais o motivo que 
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escolheu para agrupar os materiais de determinada forma e quais objetos fazem parte de cada 

conjunto. Conclua a aula enfatizando que objetos diferentes podem ser feitos de um mesmo material.  

Aula 2 – Diferentes materiais, mesma função 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em grupos de 3 a 4 estudantes. 

Nesta aula os alunos trabalharão com objetos que apresentam a mesma função, mas são feitos 

de materiais diferentes. Introduza a proposta da aula perguntando aos alunos se eles conhecem algum 

objeto que pode ser feito de diferentes materiais e mesmo assim possuir a mesma função (exemplos: 

copos podem ser de vidro, plástico ou de metal). Apresente aos alunos uma série de colheres: uma de 

plástico, uma de metal e uma de madeira. Explique que, apesar de serem constituídas de diferentes 

materiais, essas colheres apresentam a mesma função.  

Solicite então que os alunos formem grupos de 3 a 4 estudantes. Para cada grupo, forneça 

revistas e jornais para recorte, tesouras com pontas arredondadas, cola branca e cartolina. Peça que 

montem um cartaz utilizando recortes de objetos iguais, mas constituídos de diferentes materiais. 

Caso não encontrem essas imagens nos jornais e revistas, eles podem desenhá-los. Ao final da ativi-

dade, peça que os grupos apresentem seus resultados para os colegas. Conclua a aula comentando 

que os materiais dos quais os objetos são feitos definem suas características (por exemplo, um copo 

de vidro pode quebrar ao cair no chão, o que não acontece com copos de metal e raramente com os 

de plástico). 

Aula 3 – Reaproveitando materiais 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: individual. 

Nesta aula os alunos discutirão o reúso de objetos. Para iniciar o tema proposto, coloque aos 

alunos as seguintes perguntas: “Um objeto precisa ter uma única função ou ele pode ter mais de 

uma?”; “Um copo serve apenas para beber água?”. Pergunte então o que eles sabem sobre o termo 

“reúso”. Explique que, por meio do processo de reúso, um objeto que não serve mais para sua função 

pode ser reutilizado para outro fim. Incentive os alunos a participarem da discussão e a darem exem-

plos de situações em que reutilizaram algum objeto.  

Forneça então a cada aluno o fundo de uma garrafa PET cortada, com cerca de 10 cm de altura. 

É preciso certo cuidado, para não fornecer a eles garrafas de bordas cortantes, para evitar ferimentos.  

Distribua para os alunos tinta guache, pincéis e cola colorida. Instrua-os para utilizarem essa garrafa 

para confeccionar um vaso de plantas, utilizando as tintas e a cola colorida para decorá-lo. Ao término 

da atividade, forneça um pouco de terra vegetal (terra de jardim) para cada aluno e uma semente 

(pode ser um grão de milho ou de feijão) para que plantem em seus vasos. Se quiserem que as 
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sementes germinem, deverão molhar a terra dos vasos, sem encharcá-la. Conclua a aula comentando 

que, ao reutilizarmos um material, contribuímos para diminuir a quantidade de lixo produzido e jogado 

nos aterros sanitários e para tornar o nosso planeta um lugar menos poluído.  

 

Aferição de aprendizagem 

A avaliação dos alunos deve acontecer de forma contínua e processual. É um procedimento 

investigativo do trabalho pedagógico, portanto, a todo momento é preciso ouvir, coletar e analisar o 

conhecimento prévio dos estudantes. 

Durante o trabalho com este conteúdo, esteja preparado para intervir e mediar as atividades, 

incentivando os alunos a participarem, formularem hipóteses e desenvolverem habilidades relativas à 

fala. É importante fazer observações e anotações pessoais, sistematizando os dados e as informações 

à medida que os novos conceitos são apresentados aos alunos. Observe se eles conseguem perceber 

a importância da convivência harmoniosa, reconhecendo diferentes pontos de vista e opiniões.  

Para sua aferição da aprendizagem, avalie a participação dos alunos durante as conversas, 

considerando se eles respondem e se colocam diante dos questionamentos realizados por você e dos 

posicionamentos dos colegas.  

Você poderá também propor a eles questões de avaliação que poderão auxiliá-lo no 

acompanhamento da aprendizagem dos alunos: 

• Reconheço a existência de diferentes materiais? 

• Conheço objetos feitos com o mesmo material? 

• Objetos diferentes podem ter a mesma função? 

• É importante reutilizar materiais? 

• Como posso contribuir para a redução do lixo? 

 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Cite três tipos de materiais e pelo menos um objeto confeccionado a partir deles.  

2. É possívei reutilizar um objeto, mudando sua função? Dê um exemplo.  
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Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Exemplos: madeira, metal e vidro – cadeira, colher e copo. 

2. Sim. Por exemplo, pode-se usar garrafas PET para produção de vasos de plantas, ou ainda saqui-
nhos de supermercado para colocar o lixo. 


