
 

 

Material Digital do Professor 
3º bimestre – Quadro bimestral 

Ciências – 2º ano 

Referência no  
material didático 

Unidade temática  
e objeto de  

conhecimento  
Habilidade Orientações e sugestões ao professor 

Unidade 6 
Do que os objetos 
são feitos? 

MATÉRIA E ENERGIA 
Propriedades e usos dos 
materiais 

(EF02CI01) Identificar de que materi-
ais (metais, madeira, vidro etc.) são 
feitos os objetos que fazem parte da 
vida cotidiana, como esses objetos 
são utilizados e com quais materiais 
eram produzidos no passado. 
 
 

Nesta unidade, abordamos as propriedades dos materiais, a origem de alguns deles e sua utilização 
na fabricação de objetos de uso cotidiano do ser humano. Nossas orientações e sugestões para esta 
unidade são: 

• Proponha uma atividade na qual os alunos façam um levantamento dos objetos que utilizam diari-
amente em diferentes contextos. A atividade pode ser realizada individualmente ou em grupos. 
Questione-os sobre a utilidade desses objetos e os materiais de que são feitos. É provável que entre 
os objetos listados estejam alguns presentes na sala de aula.  Se esse for o caso, peça que observem 
e manuseiem esses objetos e apontem suas características. Auxilie-os caso alguns materiais não 
sejam conhecidos pelos alunos.  

• Converse com os alunos sobre as modificações que certos objetos apresentaram com o passar do 
tempo. Podem servir de exemplos os aparelhos de telefonia, os filtros de água e os utensílios de 
cozinha. Se possível, apresente imagens dos objetos que for utilizar como exemplo. Questione os 
alunos sobre os materiais que eram utilizados para produzir esses objetos antigamente e os mate-
riais que são utilizados hoje. Para enriquecer a conversa, proponha que os alunos pesquisem sobre 
como os objetos eram no passado e como eles são hoje. Outra alternativa é pedir que os alunos 
entrevistem um adulto, como os pais, avós ou vizinhos. Nesse caso, elabore um roteiro de perguntas 
com os alunos e oriente-os sobre como proceder com a entrevista. Além disso, é importante que os 
alunos sejam acompanhados por um adulto da família ou um responsável durante o contato com a 
pessoa a ser entrevistada.  

• Ao abordar de que materiais são feitos os objetos, é interessante mencionar aqueles que podem 
ser produzidos com materiais diferentes, mas que possuem a mesma utilidade, como garrafas de 
refrigerante, que podem ser de plástico ou de vidro; talheres, que podem ser de metal, de plástico 
ou de madeira, etc. 

• Procure utilizar vídeos que mostrem a fabricação de alguns objetos para auxiliar na compreensão 
dos alunos sobre o material utilizado na produção de certos objetos. A produção de vidro, por exem-
plo, é muito interessante e pode estimular a curiosidade dos 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 traba-
lhado, 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. 
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Unidade 7 
Como usamos os  
objetos? 

MATÉRIA E ENERGIA 
Propriedades e usos dos 
materiais 

(EF02CI02) Justificar o uso de diferen-
tes materiais em objetos de uso coti-
diano, tendo em vista algumas propri-
edades desses materiais (flexibilidade, 
dureza, transparência etc.). 
 
(EF02CI03) Discutir os cuidados neces-
sários à prevenção de acidentes do-
mésticos (objetos cortantes e inflamá-
veis, eletricidade, produtos de limpeza 
e medicamentos etc.). 

Nesta unidade, abordamos a relação entre as características de certos materiais e seu uso na produção 
de determinados objetos. Além disso, abordamos algumas ações que podem contribuir para a redução 
e a reutilização do lixo e alguns cuidados que devemos ter com certos objetos para evitar acidentes 
domésticos. Nossas orientações e sugestões para esta unidade são:  

• Apresente diferentes objetos para os alunos e solicite que observem os materiais dos quais são 
feitos e descrevam suas características. Procure utilizar objetos feitos com materiais que possuem 
características contrastantes, como garrafas plásticas e filtros de papel, e que os alunos possam 
comparar características como dureza, transparência, maleabilidade, impermeabilidade e elastici-
dade. Peça que os alunos comparem os diferentes objetos e procurem relacionar as características 
de cada material com a finalidade de seu uso. Aos poucos, nomeie cada uma dessas características 
que foram observadas e descritas pelos alunos. 

• Para abordar o descarte adequado de objetos que não sejam mais úteis, peça que os alunos listem 
objetos que utilizam no cotidiano e indiquem o destino dado para cada um desses objetos. Dê ên-
fase para os objetos que são descartados e que podem oferecer riscos à segurança das pessoas 
conversando com os alunos sobre diferentes formas de reduzir o lixo. 

• Para discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos, proponha que os alunos 
façam um levantamento sobre os acidentes que podem ocorrer em suas casas e de que forma os 
objetos e seus materiais se relacionam com esses acidentes. Converse com eles sobre os acidentes 
que foram listados e, se for o caso, acrescente mais algum que não tenha sido citado pelos alunos. 
Para enriquecer a discussão, você pode pedir para que eles citem outros acidentes que podem acon-
tecer na escola, nas ruas, etc. Durante a conversa, solicite que apresentem propostas para prevenir 
cada um dos acidentes apontados.   

• Ao abordar a prevenção de acidentes domésticos, mencione para os alunos alguns objetos que po-
dem contribuir com nossa segurança e prevenir acidentes, como luvas e redes de proteção para 
janelas. Se considerar pertinente, amplie as discussões falando sobre o uso de roupas adequadas e 
equipamentos de segurança na realização de práticas esportivas e em algumas profissões. 

• 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 traba-
lhado, 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. 

 


