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Oficina: Propriedades dos Materiais 

 
Caro monitor, 
 
Essa a oficina tratará das propriedades dos materiais. Além de discutir as propriedades, com 
esta oficina, faremos um trabalho de conscientização do uso dos objetos e materiais no nosso 
cotidiano. Fazer o aluno perceber que somos dependentes de instrumentos, ferramentas e 
objetos e que estes são importantes no nosso dia a dia para nossas atividades no trabalho, no 
lazer, em casa, na escola, no deslocamento etc, é uma forma de conscientizá-lo a respeito do 
mundo material que ele vive. 
 
É importante que ao longo da discussão do conteúdo deste material você instigue o aluno a 
pensar nos materiais que utilizamos e de que precisamos. É claro que tudo o que usamos tem 
uma finalidade, ou ainda, é para facilitar a nossa vida, muitas vezes trazendo conforto. Além 
desses aspectos, alguns objetos são necessários por segurança também. 
 
Esse material é uma orientação de como atuar para que possamos atingir os objetivos desta 
oficina. Leia com atenção e procure se organizar como recomendado.  De acordo com a Matriz 
de Avaliação, a presente oficina contempla as habilidades: H55 e H56. 
 
Estamos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas. 
 
Um ótimo trabalho!!! 
 

 
Antes da aplicação da oficina: 
 
É importante que você planeje a aplicação da oficina.  
 
Você utilizará a web aula de “Substâncias e Misturas”, certifique-se que os equipamentos e 
recursos de audiovisual estarão disponíveis. Assista à aula com antecedência para ter 
conhecimento do conteúdo e abordagem da temática.  
 
Web aula está disponível em: Portal EJ@ > Biblioteca Digital > Ciências da Natureza> Web aulas 
> Ensino Fundamental > Substâncias e Misturas 
 
 
Outros materiais necessários no dia da aplicação da oficina:  
 

 1 pacote de 1 kg de açúcar 

 1 pacote de 1 kg de sal  
Se utilizar o pacote, embrulhe-os para que os alunos não vejam a embalagem e não 
identifiquem o que é sal e o que é açúcar. Pode ser utilizado, somente um punhado de cada 
um dos alimentos. Caso prefira essa opção, coloque em saquinhos plásticos transparentes, 
mais ou menos a mesma porção (massa). 

 Um pedaço, de mais ou menos 10 cm, de arame 

 Uma camiseta ou uma toalha pequena (de rosto) ou um pano de cozinha 
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 Papel sulfite ou cartolina 

 Um pedaço, de mais ou menos 30 cm, de papel alumínio 

 
No dia da oficina: 
 
Introduza a aula contextualizando o aluno sobre o assunto da oficina: Propriedade dos materiais.  
 
Auxilie os alunos no preenchimento da tabela. Deixe que faça a sua lista, a seguir apresentamos 
alguns exemplos de respostas possíveis. É interessante que as listas sejam bem diversificadas, 
abra um espaço para a discussão entre eles. 
 

Objeto Principal material de que é feito 

copo vidro 

pente de cabelo plástico 

computador componentes eletrônicos de metais, carcaça de plástico 

roupas tecido de algodão, poliéster, náilon 

carro estrutura de metal, bancos de tecidos ou couro 

talheres metal com cabo de plástico 

Panela alumínio 

lápis madeira e ponta de grafite 

relógio mostrador de vidro, pulseira de couro ou plástico 

carteira couro, tecido ou outro material sintético 

 
 
Após assistir à web aula de “Substâncias e Misturas”, ajude o aluno fazer um resumo no espaço 

reservado: 

As misturas são classificadas em: 

 Homogênea: uma única fase. Exemplos: ar atmosférico, açúcar dissolvida totalmente em 

água. 

 Heterogênea: 2 ou mais fases. Exemplos: água e óleo, areia e água 

 

As principais propriedades das substâncias puras são: 

 Ponto ou temperatura de fusão (PF): temperatura na qual a substância passa do estado 

sólido para o líquido. 

 Ponto ou temperatura de ebulição (PE): temperatura na qual a substância passa do estado 

líquido para o gasoso. 

 Densidade (d): propriedade que relaciona massa e volume.  
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Para a água: 

 PF = 0 °C 

 PE = 100 °C 

 D = 1 g/cm3 

Observe a figura do copo. Como podemos explicar o fato de depois de algum tempo, o copo 

com gelo e água líquida ficar molhado na parte externa? Dizemos até que o copo “suou”. Isso é 

possível, como se explica isso? 

Instigue o aluno, o faça propor hipóteses para o fenômeno observado, mesmo que seja absurda, 

deixe o aluno falar. Pergunte: será que a água líquida passou, de dentro para fora, pelas paredes 

do copo?  

 

Depois que chegarem à resposta, dê outros exemplos onde percebemos esse fenômeno: 

formação do orvalho sobre as folhas pela manhã, depois de retirada da geladeira a garrafa de 

água ou refrigerante fica molhada por fora, em noites frias quando entramos no carro, os vidros 

ficam embaçados. Todos esses casos são exemplos onde percebemos a condensação da água. 

 

No momento da discussão sobre a massa utilize os pacotes de açúcar e sal. Faça-os perceberem 

que a massa não identifica um material ou substância. Não se esqueça de esconder a embalagem 

ou ainda, mostre as porções em saquinhos transparentes, mas sem identificá-los. 

 

 

Liste outros materiais que são maleáveis: 

Jóias de prata ou ouro, como brincos, correntes, anéis, pulseiras; calhas de água que são feitas 

de zinco, esculturas de metais e ligas. 

 

 

Observe e compare um saco plástico destes de guardar compras de supermercado e uma caixa 

de CD. Os dois são de plásticos, mas os dois podem ser amassados? 

Não. Apesar de dois objetos serem de plásticos são feitos de tipos de plásticos diferentes com 

propriedades de acordo com o uso destes. O saquinho de guardar compras é flexível, rasga com 

facilidade, pode ser amassado e dobrado. O plástico da caixa de CD é duro, resistente, mas 

quebrável (dependendo da força que é aplicada sobre este material). 

 

Características de outros objetos de plásticos: 

 

 Garrafa de refrigerante: amassa e não retorna à forma inicial, plástico duro que quando 

amassado faz barulho, não permeável, tem forma definida. 
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 Filme de embalagem de alimentos: amassa com facilidade e não retorna à forma inicial, não 

faz barulho, é um plástico mole, não tem forma fixa. 

 Pote de margarina: tem forma fixa, é duro, não flexível 

 Saco de supermercado: flexível, rasga com facilidade, frágil 

 Caixa de CD: é dura, trinca ou quebra, tem forma definida 

 Régua escolar: algumas são duras e quebráveis outras são flexíveis 

 

E o brilho? Que objetos ou que tipo de material possui brilho? 

Os metais e suas ligas possuem brilho característico como chave, jóias, fios elétricos, panelas de 

alumínio etc. 

 

Objetos feitos de bronze: esculturas, sino, medalhas 

 

Completando a tabela com algumas propriedades: 

 

Objetos Propriedades 

moeda Dura, possui brilho, não maleável, não dobrável, forma definida 

folha de alumínio Maleável, conduz calor, possui brilho, rasga com facilidade, 
amassa, impermeável 

Cartolina ou papel sulfite Rasga com facilidade, permeável, dobrável e fica marcado na 
dobra 

camiseta/toalha Assume a forma do corpo, dobrável e não fica com a marca da 
dobra, absorvente 

 

 

Encerre a atividade do dia discutindo o consumo consciente. Reforce com seus alunos a ideia de 

prestar atenção nos objetos que utilizamos pensando nos materiais que foram utilizados na 

fabricação destes, a origem das matérias primas, na vida útil do objeto e como esse objeto volta 

a natureza ao ser descartado. 


