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Título: Medindo a temperatura 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, iremos trabalhar a medida da temperatura de diferentes superfícies, 

dessa forma, os alunos podem perceber sua variação. Além disso, trabalharemos com os alunos o fato 

de corpos iguais, mas de cores diferentes, aquecerem de formas diferentes. 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar instrumentos de medida de temperatura. 

• Comparar e registrar o efeito de aquecimento da radiação solar em diferentes tipos de 
superfícies. 

Objetos de conhecimento: 

O Sol como fonte de luz e calor. 

Habilidade 

(EF02CI08) Comparar e registrar o efeito da radiação solar (aquecimento) em diferentes tipos 

de superfície (água, areia, solo, superfície escura, superfície clara etc.). 

Recursos e materiais necessários  

Aula 1:  

• Termômetros variados ou figuras de diferentes termômetros. 

Aula 2:  

• Caderno. 

• Copo plástico de cor clara (preferencialmente branco). 

• Copo plástico de cor escura (preferencialmente preto). 

• Termômetro digital ou a álcool. 
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Desenvolvimento  

Aula 1 – Conhecendo diferentes termômetros 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo. 

Nesta aula, você apresentará aos alunos os instrumentos de medição de temperatura. Comece 

perguntando a eles: 

• Vocês já ouviram falar em febre? Sabem o que é? 

Ouça os relatos dos alunos. É muito provável que vários deles já tenham tido febre. Aproveite 

a linguagem e a forma como se expressam para pensar nas palavras e expressões que você usará para 

lhes ensinar o assunto, sem que, no entanto, haja prejuízo na acuracidade das informações. Em suma, 

você deverá ensinar a eles que o estado febril é estabelecido quando a temperatura do nosso corpo 

está acima do normal, isto é, geralmente, acima de 37° Celsius. A febre é um sinal de alerta do corpo 

de que algo dentro dele não deve estar bem e, nesse caso, um médico deve ser procurado. Prossiga 

perguntando: 

• Quando vocês tiveram febre, que instrumento foi utilizado para medir a temperatura cor-
poral? 

Explique para os estudantes que os instrumentos utilizados para verificar a temperatura cor-

poral são chamados termômetros clínicos. Ressalte que esses instrumentos medem a temperatura e 

que, assim, podemos inferir se estamos ou não com febre.  

Mostre termômetros clínicos ou imagens deles para os alunos. Podem ser levados termôme-

tros digitais ou a álcool. Evite os que contêm mercúrio pelo risco que apresentam aos alunos, devido 

à toxicidade desse metal. Explique as diferenças e semelhanças entre os tipos de termômetros trazi-

dos.  

Em seguida, você pode questioná-los sobre os medidores de temperatura ambiental: 

• Vocês já viram algum termômetro que mede a temperatura do ambiente? 

Diga a eles que existem termômetros mais apropriados para medir a temperatura ambiente. 

Cite como exemplo os termômetros digitais que são encontrados nas ruas. Diga a eles que alguns locais 

precisam de temperaturas controladas, como frigoríficos, laboratórios, fornos, entre outros, que utili-

zam outros tipos de termômetros para essas medições. É interessante dizer aos alunos o quanto utili-

zamos as informações das medidas de temperatura ambiente no nosso dia a dia para, por exemplo, 

sabermos com qual roupa sair de casa. Lembre-os de que no verão temos temperaturas mais elevadas 

e que usamos roupas mais leves, já no inverno costumamos usar roupas mais pesadas por conta das 

baixas temperaturas. 
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Aula 2 – Comparando a temperatura de diferentes superfícies 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: grupos pequenos. 

Para iniciar a aula, você pode dividir a sala em grupos pequenos e entregar a eles um termô-

metro (digital ou a álcool). É importante que você lhes ensine como usar esses termômetros e os cui-

dados que devem ser tomados. 

Em seguida, explique que, com o auxílio do termômetro, vocês farão uma investigação da tem-

peratura de diversos objetos e verificar a influência do Sol no aquecimento dos objetos. Para verificar 

o conhecimento prévio dos alunos, proponha a seguinte questão investigativa: 

• Será que o Sol aquece diferentes materiais igualmente? 

Acolha as repostas dos alunos e anote-as em uma folha de sulfite. Posteriormente, diga aos 

alunos que vocês irão fazer uma atividade para saber se o Sol aquece todos os objetos de forma igual. 

Para esta atividade, é interessante ter vários termômetros para que as medições sejam feitas 

por cada grupo de alunos, no entanto, é necessário um adulto para garantir a segurança ao manipular 

o termômetro. Caso não seja possível, recomendamos que você realize as medidas e peça para os 

alunos anotarem os valores das temperaturas. 

Procedimentos: 

• Leve os alunos para o parque da escola ou para um local que tenha areia. 

• Oriente-os a realizar a medida da temperatura. 

• Meça a temperatura da areia do parque que está exposta ao Sol. 

• Anote o valor em seu caderno. 

• Meça a temperatura da areia do parque que está na sombra. 

• Anote o valor em seu caderno. 

• Exponha ao Sol dois copos plásticos com água, sendo que um deles deve ser branco e outro 
preto. 

• Abrigue-se do Sol e aguarde 20 minutos. 

• Enquanto espera, coloque mais dois copos plásticos com água, sendo um deles branco e 
outro preto, na sombra e espere 20 minutos. 

• Após os 20 minutos, volte e meça a temperatura dos dois copos que estavam ao sol e dos 
dois copos que estavam à sombra. 

• Anote os valores em seu caderno. 

Volte à sala de aula com os alunos e faça uma tabela na lousa com os resultados obtidos. Com-

pare com os alunos as hipóteses que eles fizeram no início da aula com os resultados obtidos após os 
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experimentos. Discuta os resultados, ouvindo todas as suas conclusões e destacando as respostas as-

sertivas.  

É importante que os alunos percebam que há diferença de temperatura em locais com maior 

ou menor incidência solar, em diferentes materiais e sob a influência de cores claras ou escuras.  

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 os estão relacionando 

com seus conhecimentos prévios.  

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

propostas nesta sequência didática e verifique quanto eles assimilaram do conhecimento proposto 

inicialmente. 

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

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

• Como foi a minha participação na atividade? 

• Fui capaz de falar no momento correto? 

• Consegui ouvir meus colegas? 

• Colaborei com meus colegas? 

• Soube aceitar ajuda dos meus colegas?  

• Fui capaz de observar as temperaturas nos termômetros? 

• O que aprendi ao realizar a observação dos diferentes materiais expostos à sombra e ao 
Sol? 
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Questões para auxiliar na aferição  

1. Se uma pessoa fizer um passeio em um deserto no verão e durante o dia, você diria que ela deve 
ir com roupas claras ou escuras? Por quê? 

2. Na praia, durante o dia, o que está mais quente: a água do mar ou a areia?  

 

Gabarito das questões 

1. Roupas claras, pois elas absorvem menos calor do Sol do que as roupas escuras. 

2. A areia, pois esquenta mais rápido do que a água. 

 


