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Título: Comparando objetos de diferentes materiais 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, o foco é desenvolver o olhar dos alunos para que consigam perceber 

os materiais utilizados na fabricação de objetos e diferenciá-los. Esperamos que os alunos notem que 

cada material possui características e qualidades específicas que são melhores para determinados ob-

jetivos. Para isso, propõe-se motivar os alunos a avaliarem as vantagens e desvantagens de utilizarmos 

determinados materiais em variados objetos. 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer que um mesmo objeto pode ser feito a partir de diferentes materiais. 

• Perceber que diferentes materiais possuem diferentes qualidades e características. 

• Avaliar qual material é melhor para determinado objetivo. 

Objetos de conhecimento 

Características dos materiais. 

Habilidade 

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

tidiano. 

Recursos e materiais necessários 

Aula 1 

• Fotos de portas variadas com diferentes materiais: de metal, de vidro, de plástico (tipo 
sanfonada). 

Aula 2 

• 1 folha de sulfite por aluno. 

Aula 3 

• 1 folha sulfite para cada dupla de aluno. 

• Lápis preto, lápis coloridos e giz de cera. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Apresentando diferentes materiais 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo. 

Para iniciar esta aula, faça um levantamento sobre o conhecimento prévio que os alunos pos-

suem de como diferentes materiais são utilizados na fabricação dos objetos. Procure diferenciar “ma-

terial” de “objeto” e explique como esses conceitos estão relacionados. A conversa pode ser orientada 

por questões como: 

• As portas de suas casas são todas iguais? 

• De que material são feitas as portas de suas casas? 

• Alguém já viu alguma porta feita de papel? 

• De que material são feitos os copos em que bebem água? 

• Vocês acham que o vidro seria um bom material para fazer um caderno? 

Em seguida, seria um bom momento para mostrar aos alunos as imagens de portas feitas de 

diferentes materiais: de metal, de madeira, de plástico e de vidro. Oralmente, questione sobre as ca-

racterísticas de cada uma e o que possivelmente motivou a escolha de cada um dos materiais de que 

são feitas. 

Ainda utilizado o exemplo de portas: os alunos, provavelmente, dirão que o papel não é um 

bom material nesse caso e que não possui muita resistência. É possível que algum aluno mais atento 

diga que nos filmes e desenhos animados que exibem casas no Japão, as paredes e portas são feitas 

de papel. É verdade, mas, no nosso padrão de construção, o papel não serve nem para paredes nem 

para portas e janelas. Reflitam sobre os vários materiais de que são feitas as portas e quais as caracte-

rísticas de cada material. Relacione essas características com a nossa escolha por um ou outro na fa-

bricação. Por exemplo, que material é, geralmente, usado em portas de entrada? Poderão citar ma-

deira ou ferro, pois são mais resistentes. Portas de vidro permitem ver o lado de fora ou deixam o 

ambiente iluminado. Poderão pensar ainda em características e qualidades como: resistência, lumino-

sidade, privacidade, adaptação a lugares pequenos, dentre outras. Mostre a importância da escolha 

de materiais para todos os objetos. 
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Aula 2 – Escolhendo materiais para diferentes objetos 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: individual. 

Para introduzir esta aula, distribua uma folha de sulfite por aluno e peça que façam uma lista 

com nomes de objetos e outra com nomes de materiais. Em seguida, motive-os a discutir, com base 

em suas listas, quais materiais seriam melhores para quais objetos. Por exemplo, se eles listaram um 

lápis: sabe-se que um lápis é normalmente feito de madeira. Algumas questões podem ajudar neste 

momento: 

• Como seria, por exemplo, um lápis feito de vidro? 

• Que vantagens e desvantagens haveria na confecção de um lápis de vidro? 

• O que aconteceria se um lápis de vidro caísse no chão? 

Dessa forma, os alunos estarão analisando as características de cada material, relacionando-o 

com o objeto em questão. Após essa listagem, discuta sobre os materiais e seus usos: estimule os 

alunos a perceberem que uma propriedade que pode ser boa para um objeto pode não ser para outro, 

dando exemplos como: o plástico usado em uma mangueira é bom, pois confere maleabilidade a ela, 

enquanto em uma porta, pode conferir pouca resistência, ideal apenas para ambientes internos; o 

vidro pode ser um bom material para fazer janelas de ambientes que precisam ter boa iluminação, 

mas não seria um bom material para fabricar bolas, já que as deixariam pesadas e fáceis de serem 

quebradas. 

Aula 3 – Reinventando objetos 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em dupla.  

Inicie a aula distribuindo folhas de papel sulfite, lápis preto, lápis colorido e giz de cera para 

cada dupla, e peça que desenhem objetos com materiais diferentes dos usuais. Em seguida, proponha 

uma discussão oral em que cada dupla de alunos justifique a escolha dos materiais dos seus objetos 

desenhados. Algumas sugestões de perguntas são: 

• Quais objetos vocês escolheram para desenhar? 

• O que vocês mudaram neles do que é usualmente observado? 

• O que pensou quando escolheu o material do seu objeto? 

• Vocês acham que esses objetos poderiam ser feitos com esses materiais na vida real? 

• Quais seriam as vantagens e desvantagens desses objetos reinventados? 

Monte um painel com os desenhos dos alunos. Se possível, apresente, junto com os estudan-

tes, o painel para outras turmas. 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 1º ano 

4º bimestre – Sequência didática 3 

Aferição de aprendizagem 

O processo de avaliação ocorre de forma contínua e deve levar em conta tanto os conheci-

mentos dos alunos como as características físicas e emocionais únicas de cada aluno da turma. É ne-

cessário ouvir, coletar e analisar informações apresentadas por eles. 

Durante o trabalho com o conteúdo desta sequência didática, discuta com os alunos sobre os 

objetos e os materiais de que são feitos, buscando avaliar se conseguiram estabelecer as relações en-

tre ambos. Sempre estabeleça interações com a realidade e vivências deles. Pergunte quais informa-

ções foram novidades para eles e quais já conheciam. A atividade de desenho é também um bom 

momento para avaliar o que os alunos compreenderam e o que já possuíam de conhecimentos prévios, 

bem como o que construíram de novo a partir disso. 

É importante estar preparado para intervir e mediar as atividades e as relações aluno-aluno e 

aluno-professor, buscando compreender como estão relacionando informações novas com as que já 

possuíam e como constroem novos conceitos e saberes. Observe, ainda, se os alunos reconhecem a 

importância da convivência harmoniosa entre seus pares e se respeitam os diferentes aspectos físicos 

e comportamentais existentes entre eles. Nesse sentido, devem saber que não existe superioridade 

ou inferioridade nas diferenças. 

Podem ser propostas algumas questões de autoavaliação: 

• Como foi a minha participação na atividade? 

• Fui capaz de falar no momento correto? 

• Consegui ouvir meus colegas? 

• Consegui expor as minhas ideias? 

• Fiz o desenho com empenho? 

• Trabalhei no tempo da atividade? 

• Deixei o local de trabalho arrumado e limpo? 

• Qual parte do trabalho gostei mais de fazer? 

• Trabalhei bem com os outros colegas? 

• O que aprendi de novo sobre objetos e materiais? 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Escolha dois objetos do seu dia a dia e diga de qual material cada um é feito. Quais os possíveis 
motivos de os objetos serem feitos com esse material? 

2. O violão é um instrumento musical feito de madeira. Entre as características abaixo, quais são 
características desse material? 

(  ) É mole e pouco resistente; 

(  ) É bom para fazer sons; 

(  ) É duro e resistente; 

(  ) É transparente e permite a passagem de luz. 
 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o aluno escolha materiais que usa em seu cotidiano, por exemplo: escova de dente, 
que é feita de plástico, pois permite certa durabilidade e higiene e, após o tempo de uso, pode 
ser descartada; colher, que é feita de algum metal, o que confere resistência, durabilidade e é 
possível de ser lavada para reutilização; cadeira, que é feita, geralmente, de madeira ou metal ou 
algum plástico mais duro, o que confere resistência e durabilidade para que pessoas possam se 
sentar sem o perigo de o objeto se quebrar; pipas, que são feitas de papel para que possam ser 
levadas pelo vento, permitindo a brincadeira. 

2. Espera-se que os alunos marquem como corretas: é bom para fazer sons/é duro e resistente. 


