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Título: Propriedades e usos dos materiais 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, pretendemos despertar ou ampliar a consciência ecológica dos alu-

nos. O trabalho será desenvolvido, inicialmente, com uma conversa na qual pretendemos fazê-los no-

tar que para a fabricação de objetos precisamos de matéria-prima, a qual pode ser de origem animal, 

vegetal ou mineral. 

Conhecendo a origem da matéria-prima, esperamos que reconheçam a necessidade de reciclar 

objetos como uma forma de preservar os recursos naturais que são extraídos da natureza. 

Objetivos de aprendizagem 

• Analisar diferentes materiais.    

• Identificar as características de cada material apresentado. 

• Classificar diferentes materiais por cor, tamanho, forma, etc. 

• Relacionar as propriedades dos materiais com seus diferentes usos. 

Objetos de conhecimento 

Propriedades e usos dos materiais. 

Habilidade  

(EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são feitos os objetos que 

fazem parte da vida cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram produzi-

dos no passado. 

Recursos e materiais necessários  

Aulas 1: 

• Casaco de lã. 

• Colher de metal. 

• Colher de pau. 

• Copo de vidro. 

• Folha sulfite. 
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Aulas 2:  

• Não há material específico. 

Aulas 3: 

• Bacia do tamanho ou maior que a moldura de tela. 

• Colher de sopa. 

• Esponja (de preferência bucha vegetal). 

• Jornal. 

• Liquidificador. 

• Moldura de tela para pintura (retire a tela e reutilize somente a moldura). 

• Papel de jornal e revista velha ou folha sulfite usada; é importante que o papel seja fino 
para agilizar o processo. 

• Recipiente com capacidade para 1 litro. 

• Recipiente com boca de tamanho apropriado para apoiar a tela de náilon. 

• Tela de mosquiteiro (encontrada em lojas de construção ou jardinagem). 

• Um litro de água. 

Obs.: previamente, afixe a tela de mosquiteiro na moldura com a ajuda de pregos, para fazer 

a tela de náilon.  

Desenvolvimento  

Aula 1– De onde vem? 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo. 

Para iniciar esta aula, organize os alunos em círculo e promova uma conversa acerca de que 

são fabricados os objetos usados no dia a dia deles. 

Entregue os objetos e permita que os alunos os examinem. É importante que você supervisi-

one essa atividade para evitar o manuseio descuidado do copo de vidro evitando assim quaisquer fe-

rimentos aos alunos. 

Após todos examinarem os objetos, organize-os no centro do círculo e faça perguntas como: 

• De que material é feita a colher maior? Madeira. 

• Qual a origem desse material? Vegetal. 

• De que material é feito o copo? Vidro. 
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• Qual a origem desse material? Mineral. 

• De que material é feita a colher menor? Metal, aço ou alumínio. 

• Qual a origem desse material? Mineral. 

• De que material é feito o casaco? Lã. 

• Qual a origem desse material? Animal. 

• De que material é feita a folha sulfite? Papel. 

• Qual a origem desse material? Vegetal. 

Certifique-se de que todos os alunos chegaram ao mesmo consenso, caso isso não ocorra, res-

salte as respostas assertivas e explique um pouco mais a respeito da origem dos materiais. 

Aulas 2 – Nem tudo é lixo 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo. 

Inicie a aula organizando os alunos em círculo para que você possa promover uma roda de 

conversa a respeito da reciclagem dos materiais. 

Você pode abrir a conversa explicando aos alunos que para a confecção dos objetos são usados 

materiais extraídos da natureza.  

Muitas vezes, após o uso, descartamos objetos que ainda poderiam ser úteis. O reúso desses 

objetos implica em diminuir a extração de materiais na natureza, preservando o ambiente e evitando 

desperdiçar recursos. 

Aproveite o momento para inserir o conceito de reciclagem. Pergunte aos alunos quais são os 

hábitos que podemos ter para ajudar a preservar os recursos naturais, como podemos contribuir para 

retirar menos matéria-prima da natureza. Instigue-os e conduza-os a concluírem que podemos: 

• Separar os materiais a serem descartados (material reciclado). 

• Comprar somente aquilo de que realmente precisamos. 

• Reaproveitar os materiais. 

Promova a discussão com a turma a partir de questões como: 

• Você já observou o que descarta no lixo? 

• Você acha que tudo o que você joga no lixo realmente é lixo? 

• Você sabe quais são os materiais reciclados? 

• Na cidade em que você mora existem locais para coleta seletiva? 

• E na escola em que você estuda, há como descartar os materiais separadamente? 
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• Você já trocou brinquedos, com os quais não brinca mais, com um amigo?  

• Você acha que essa atitude pode ajudar a preservar o meio ambiente? Por quê? 

• Você reutiliza os objetos dando novos destinos a eles? 

É importante que você colete todas as respostas dos alunos. Permita que todos falem e expo-

nham as próprias experiências. Caso seja necessário, ajude os alunos mais tímidos a relatarem as suas 

vivências, dessa forma estará contribuindo para desenvolver a oralidade e a confiança dos alunos. 

Aula 3 – Reciclando o papel 

Duração: duas aulas de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em duplas. 

Antes de iniciar a aula, é interessante que você faça o experimento em casa para ver como 

proceder em cada um dos passos durante a aula. Ainda na organização da aula, coloque uma mesa, no 

pátio da escola, em um local próximo a uma tomada para que você possa ligar o liquidificador. 

Para iniciar a aula, leve os alunos ao pátio da escola (no local previamente preparado). Oriente-

os a ficarem em volta da mesa e explique que vocês irão produzir papel reciclado. À medida que você 

for realizando os procedimentos, é interessante mostrar cada um dos materiais que vai utilizar e ex-

plicar para os alunos por que está usando aquele item. 

Lembre-se de que é você quem vai fazer todo o procedimento, mas, em alguns momentos, 

pode solicitar a ajuda dos alunos. 

Preparando o papel 

• Distribua o papel para os alunos (folhas de jornal, revista velha, sulfite usada, etc.) e peça 
para que eles o ajudem a picar tudo. A quantidade deve ser suficiente para encher o recipi-
ente de um litro. 

• Cubra todo o papel com água e espere 5 minutos. Enquanto espera, você pode repetir os 
passos 1 e 2, usando outros recipientes, para reciclar uma quantidade de papel suficiente 
para que todos os alunos recebam uma folha. 

• Coloque a mistura de papel e água no copo do liquidificador e bata até virar uma pasta 
homogênea. 

• Prenda a tela de náilon sobre a boca de um recipiente (por exemplo, uma bacia). Ela servirá 
para escorrer a água contida no papel batido. 

• Derrame a mistura homogênea de papel e água sobre a tela de náilon. 

• Com a ajuda da colher, espalhe, cuidadosamente, a mistura sobre a tela e deixe a superfície 
fina e o mais lisa possível. 

• Pressione a esponja, delicadamente, sobre a tela para remover o excesso de água do papel. 
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• Coloque uma folha de jornal sobre a tela e vire-a, de modo que o papel reciclado desen-
forme. Faça esse procedimento com o máximo de cuidado para não quebrar o papel. 

• Com o restante da folha de jornal, embrulhe o papel reciclado. 

• Leve o embrulho de papel reciclado e jornal para um local no pátio seguro onde bata sol e 
tenha certeza de que eles não serão manipulados por estranhos ao experimento. 

• Deixe o papel reciclado secando nesse local por um ou dois dias. 

• Repita todo o procedimento quantas vezes forem necessárias para produzir papel reciclado 
o suficiente para entregar uma folha para cada um dos alunos. 

 

Aferição de aprendizagem 

É imprescindível fazer observações e anotações pessoais para sistematizar as informações 

acerca da aprendizagem dos alunos. Esses dados são importantes para determinar não só como os 

alunos estão compreendendo e construindo os conceitos, mas também como estão relacionando-os 

com os próprios conhecimentos prévios. 

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

propostas nestas sequências didáticas. Para isso, é importante observar as conquistas e aprendizagens 

procedimentais, vinculadas às atitudes ambientais. Além disso, avalie os alunos durante as atividades 

propostas e verifique quanto eles assimilaram do conhecimento proposto inicialmente. 

Você poderá também propor a eles itens de autoavaliação que poderão auxiliá-lo no 

acompanhamento da aprendizagem dos alunos. Na autoavaliação podem constar perguntas como: 

• Como foi a minha participação nas atividades? 

• Fui capaz de falar no momento correto? 

• Consegui ouvir meus colegas? 

• Sei reconhecer a origem dos materiais? 

• Sei diferenciar o que é lixo e o que é material que pode ser reciclado? 

• Trabalhei no tempo oferecido? 

• Deixei o local de trabalho arrumado? 

• Colaborei com meus colegas? 

• Soube aceitar ajuda dos meus colegas? 
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Questões para auxiliar na aferição  

1. Os objetos são feitos com materiais que extraímos da natureza.  

a) Cite qual a origem desses materiais. 

b) Dê exemplo de um objeto que pode ser feito com cada um desses materiais. 

2. Uma das formas de preservar a natureza é reciclando os objetos que antes jogaríamos no lixo. 
Como você pode contribuir para a reciclagem dos materiais?   

Gabarito das questões 

1. a)  A origem dos materiais extraídos da natureza é: mineral, vegetal e animal.  

b)  Objetos que podem ser confeccionados com materiais de origem vegetal: papel; mineral: objetos 

de metal; animal: roupas de lã.  

2. Posso contribuir separando o material no momento de descartar. Não misturando o lixo com os 
materiais recicláveis.  


