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As bases ou hidróxidos, podem ser apresentados como sabões e sabonetes, 
que têm uma relevância ímpar, pois estão presentes no dia a dia dos alunos. O 
uso do sabão para limpeza de gorduras ou do leite de magnésia contra a azia 
estomacal (isso já é uma introdução para a reação de neutralização) torna o 
assunto mais instigante , portanto, pode ser explorado.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
3 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 • Reconhecer as bases segundo Arrhenius.

 • Identificar uma base por meio do nome, sua fórmula, utilizando 
a tabela de cátions.

 • Classificar as bases.

 • Reconhecer a ação das bases sobre o papel tornassol.

 • Conhecer as bases de uso cotidiano.

 • Reconhecer uma reação de neutralização.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Conceito de bases ou hidróxidos segundo Arrhenius.

Reação de neutralização.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 • Lousa.

 • Giz.

Bases ou hidróxidos
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 • Sabão.

 • Papel tornassol vermelho ou papel de pH.

 • Leite de magnésia.

PREPARAÇÃO

Ao contrário do ácido, nem todos possuem algum conhecimento a respeito 
das bases, mas quase certamente, sem querer, experimentaram a água com 
sabonete durante o banho. Ou então já sentiram o cheiro característico da 
urina de um cachorro (amônia). Explore essas coisas para tornar a aula mais 
interessante.

AULA 1
 

Inicie a aula com um copo contendo água e sabão misturados e introduza a 
fita de tornassol, mostrando então a modificação de cor do indicador.

Relembre o que foi feito com o ácido e a fita de tornassol e o resultado, fazen-
do comparações.

Introduza o conceito de bases segundo Arrhenius.

Comece a nomenclatura das bases utilizando a tabela de cátions.

Ressalte a nomenclatura quando houver mais de um composto formado (nú-
mero de algarismos romanos para identificar).

Faça exercícios de fixação e acompanhe para identificar onde poderá atuar e 
sanar as dúvidas.

AULA 2
 

A classificação das bases obedece a alguns critérios: no de hidroxilas, solubi-
lidade, força.  Explique-os, reforçando o conceito de dissociação e de solubi-
lidade.

A ação sobre indicadores poderá ser vista com o uso de tornassol vermelho e 
azul, mostrando a modificação na cor.

Fale também sobre os indicadores, fenolftaleína e alaranjado de metila, que 
são indicadores bastante comuns no dia a dia de um laboratório.
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Utilize instrumentos diversos de avaliação.

Faça intervenções periódicas nas resoluções dos exercícios para saber o 
desenvolvimento cognitivo dos alunos. Use essas intervenções como instru-
mento de avaliação.

Utilize as discussões sobre trabalho prático para verificar o raciocínio. Faça 
anotações sobre as discussões, que permitem avaliar o desenvolvimento 
cognitivo dos alunos. A leitura dos textos e as discussões  servem para ava-
liar o desenvolvimento da cidadania e também do aprendizado referente ao 
conteúdo apresentado.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

Solicite uma experiência para ser feita em casa: macerar folhas de repolho 
roxo usando a extração de um indicador natural. Peça para testarem essa so-
lução com vários  produtos encontrados em casa (sabão, leite de magnésia, 
vinagre etc.) e entregarem um relatório.

AULA 3
 

Utilizando os conceitos de ionização do ácido e dissociação da base, introdu-
za a reação química de uma base com um ácido (reação de neutralização).

Use como exemplo o leite de magnésia, que é utilizado para conter a acidez 
estomacal, e aproveite também para falar sobre o ácido existente no estômago. 

Faça exercícios de verificação da aprendizagem e retome o conteúdo, se ne-
cessário.

Use a leitura compartilhada para falar de sabões, sabonetes, higiene pessoal 
e também sobre o uso do sabão de cinzas. Aproveite para falar da reciclagem 
do óleo de cozinha.

Abra espaço para a discussão consciente da necessidade da reciclagem do 
óleo de cozinha.


