
GJI 3 – Grupo do Jardim de Infância de Azurva – 12 crianças – 3, 4 e 5 anos 
 
Esta sessão, tratando-se de crianças do pré-escolar, considerou-se pertinente fazer 
algumas adaptações. Pensou-se que seria conveniente sentarem-se, em círculo, e colocar 
ao centro a caixa da baixa temperatura e a caixa da temperatura mais alta, para que 
todos pudessem visualizar o que se iria passar, sendo, por outro lado, mais cómodo para 
as crianças. 
 
(Falta gravação do início da sessão – problemas técnicos) 
 
Exploração à temperatura aproximada de menos 10 ºC 
 
Monitora 1 – Tens que segurar assim. 
Professora 1 – O que é que é Inês, já descobriste? 
Alunos 1 – Já. 
Professora 2 – O que é que é? 
Alunos 2 – Manteiga. 
Professora 3 – Manteiga, tens a certeza? Não será café? 
Alunos 3 – Isto é gelo. 
Professora 4 – É gelo?  
Alunos 4 – Está amarelo. 
Professora 5 – Amarelo, e mais? Achas mesmo que é manteiga? 
Alunos 5 – O meu é queijo. 
Professora 6 – Acho que o teu é que manteiga. 
Alunos 5 –  É manteiga, é. 
Professora 7 – Está bem dura. 
Alunos 6 – O meu é mel. 
Alunos 7 – Isto é sólido. 
Professora 8 – Essa é boa. 
Monitora 2 – Sólido, muito bem. 
Alunos 8 – A minha é dura. 
Professora 9 – A tua ainda não está sólida mas está bem fria. 
Professora 10 – E a tua, o que é? 
Alunos 9 – Manteiga. 
Professora 11 – Acho que não é manteiga. Mas, é parecido. 
Alunos 10 – A minha é água. 
Professora 12 – O que é a tua, o que é? 
Alunos 11 – Gelo. 
Professora 13 – É feito de quê? 
Alunos 12 – De água. 
Professora 14 – Muito bem. 
Monitora 3 – Quem já descobriu o que é pode trocar com os meninos do lado. 
Alunos 13 – O meu está muito duro. 
Professora 15 – Está muito duro, ou um pouco mole? 
Alunos 14 – Um pouco mole. 
Professora 16 – É sólido ou líquido? 
Alunos 15 – É sólido. 
Alunos 16 – O meu é gelo (sal). 
Professora 17 – Não parece. Vê bem.  



Professora 18 – Olhem, a Rita tem aqui uma coisa que é muito interessante. Eu quero 
que vocês vejam. 
Alunos 17 – Eu acho que é sal. 
Professora 19 – O que é que achas que é? 
Alunos 18 – É sal. 
Professora 20 – Sabem o que é que aconteceu? Ele está duro mas não está como a 
manteiga, assim, …congelado. 
Monitora 4 – Vou vos mostrar como estava há bocado, este era como estava à 
temperatura da nossa sala. 
Professora 21 – Foi ao congelador e ficou como? Mudou. 
Alunos 19 – Agora está frio. 
Monitora 5 – Pois é, mas está igual. Continua aqui assim com estes grãozinhos 
pequeninos. 
Alunos 20 – Este é a água. 
Professora 22 – Mas eu queria continuar a falar sobre este. Este é muito interessante. 
Alunos 21 – Mas a água também. 
Professora 23 – Mas a água mudou ou não? 
Alunos 22 – Mudou. 
Alunos 23 – A minha água não mudou. 
Monitora 5 – Vou pedir-vos uma coisa. Vocês há bocado disseram que umas coisas 
estavam sólidas outras líquidas. Então, agora, os meninos que têm materiais sólidos, 
levantam assim para eu ver.  
Monitora 6 – Esse está sólido ou líquido? 
Alunos 24 – Sólido. 
Monitora 7 – Muito bem. Aquele está sólido, mas é o quê, esse? 
Alunos 25 – Gelo. 
Monitora 8 – Mas é uma coisa especial, não está transparente está assim branquinho. 
Das coisas que nós vimos, qual é que será? 
Alunos 26 – Acho que é o leite. 
Alunos 27 – Leite 
Monitora 9 – Este aqui, o que é este? 
Alunos 28 – Leite. 
Monitora 10 – Então, esse aí é a mesma coisa que este, só que estava no congelador, a 
uma temperatura muito baixa. Então ficou diferente, olhem lá. Este está no estado 
líquido ou sólido? 
Alunos 29 – Liquido. 
Monitora 11 – E esse? Ora faz lá assim… (agitar) Não acontece o mesmo. Pois não? 
Não a perceber a diferença?  
Monitora 12 – Já vimos que o leite quando está a uma temperatura muito baixa, fica 
sólido. Quando está à temperatura da nossa sala, à temperatura ambiente, 20 ºC fica 
líquido. 
Monitora 13 – Os meninos que tinham sólido já mostraram. Agora quero que levantem 
os meninos que têm líquido. 
Monitora 14 – Esse é líquido ou sólido? 
Alunos 30 – Líquido. 
Monitora 15 – Esse é sólido. Quando é duro é sólido. Está bom? 
Alunos 31 – Este ( mel) está mole. 
Monitora 16 – Mas é sólido ou líquido? 
Professora 24 – Mas consegues entorná-lo? Consegues beber isso? Tens aí a tua 
resposta. 



Monitora 17 – Mas conseguimos beber este (álcool). E este também. Mas este tem aqui 
um símbolo muito especial. Lembrem-se de uma coisa assim transparente, que se põe 
nas feridas,.. 
Professora 26 – Foi o que vocês trouxeram para pôr nas minhas borbulhas. Não era o 
creme… 
Alunos 31 – Fenestil. 
Professora 27 – Não, não. 
Alunos 32 – Álcool. 
Professora 28 – Boa. 
Monitora 18 – Nós metemos o nosso álcool no congelador, a uma temperatura muito 
baixa e ele ficou líquido. Por que será? A água não. A água estava líquida à temperatura 
ambiente e ficou… 
Alunos 33 – Gelo. 
Monitora 19 – E o gelo é sólido ou líquido? 
Alunos 34 – Sólido. 
Monitora 20 – Mas agora, o álcool, tanto à temperatura ambiente como no congelador, 
álcool ficou líquido. É estranho. Por que será? 
Professora 29 – Vamos lá pensar. 
Alunos 34 – Pensar, pensar até ter uma boa ideia. 
Professora 30 - Pensar, pensar até ter uma boa ideia. Antes de se ter boas ideias não 
adianta por o dedo no ar. Porque será? Porque será assim, temos que pensar… 
Alunos 35 – Porque o álcool foi ao frigorífico mas, se calhar, a temperatura não estava 
muito, muito alta. Muito, muito baixa. 
Alunos 36 – Ó Sónia, o álcool não faz gelo… 
Professora 31 – Sim, isso é o que a Inês está a dizer. Mas porquê? O que é que 
aconteceu? 
Monitora 21 – Olhem o nosso congelador tinha uma temperatura baixa. Vinte, era a 
temperatura da nossa sala. Depois vai descendo, descendo, até ao menos dez. A água 
ficou gelo, mas o álcool precisava de uma temperatura muito, muito baixa para ficar 
sólido.  
Alunos 37 – Muito baixa. 
Monitora 22 – Muito baixa. Abaixo do menos 100ºC. 
Alunos 38 – Baixinha, baixinha, baixinha, baixinha. 
Professora 32 – Tu estavas quase lá. Ela estava quase lá.    
Monitora 23 – Nós tocamos e ele está assim. Está frio. Está a uma temperatura baixa 
mas não está sólido. Por isso não é água. 
Professora 33 – O congelador tinha que estar ainda mais frio, mais frio, mais frio, para o 
álcool solidificar.   
Monitora 24 – Só alguns congeladores especiais é que põe a essa temperatura. 
Professora 34 – Os nossos congeladores em casa não dão? 
Monitora 25 – Não. 
Professora  35 – As arcas também não? 
Monitora 25 – Também não. 
Professora 36 – Então e onde é que há? 
Monitora 26 – Em alguns laboratórios,,, 
Professora 37 – Nos hospitais também não? 
Monitora 27 – Acho que não. 
Alunos 39 – Então e ali, naquele congelador?      



Monitora 28 – Ali também não. Por exemplo. Se vocês colocarem uma garrafa de álcool 
no congelador, ela fica sempre assim. Não é como a água, se eu colocar uma garrafa de 
água no congelador, fica sólida, como nós vimos 
Alunos 40 – Fica gelo. 
Professora 38 – Temos que voltar a fazer esta experiência lá na escola. 
Monitora 29 – Acho que sim. Com outros materiais… 
Professora 39 - Que experiência tão interessante!    
Alunos 41 – Com estes. 
Professora 40 – Pode ser. Com estes ou com outros. 
Monitora 30 – Então, eu agora tenho uma pergunta. Se eu agora colocar a uma 
temperatura muito alta… 
Professora 41 – Muito alta é muito quente.   
Monitora  31 – Tenho aqui um recipiente que parece um aquário que tem água muito 
quentinha. Está a uma temperatura muito elevada. A uma temperatura de… tenho aqui 
um termómetro novo que vos vou mostrar, porque há pouco me esqueci de mostrar. 
Parece aqui escrito um número, chama-se um termómetro digital. Enquanto neste eu 
tinha que identificar qual era o tracinho que correspondia ao número, de lado, aqui dá-
me logo um número. Tem aqui um sensor que é sensível à temperatura.  
Monitora 32 – Então se eu tiver assim no ar, ele mede a temperatura do ar. Se eu colocar 
no frigorífico, ele dá-me essa temperatura.  
 
 
Exploração a uma temperatura aproximada de 45ºC 
 
 
Monitora 33 – Então, agora se colocar as minhas amostras que estavam no congelador, 
num banho de água quente, o que é que vocês acham que vai acontecer, por exemplo, ao 
gelo? O gelo estava… sólido ou líquido? 
Professora 42 – O gelo é sólido ou líquido? O gelo bebe-se? 
Alunos 42 – Não, é sólido. 
Monitora 34 – Se eu o colocar assim, na água quente, o que lhe vai acontecer? 
Alunos 43 – Vai derreter. 
Monitora 35 – E se eu colocar, por exemplo…o mel? 
Alunos 44 – Vai derreter. 
Alunos 45 – E a manteiga? 
Alunos 46 – Também vai derreter. 
Monitora 36 – E se eu colocar o sal? 
Alunos 47 – Vai… não vai. 
Monitora 37 – Acontece-lhe alguma coisa ou não acontece nada? 
Alunos 48 – Ai, fica… 
Professora 43 – Atenção que não é na água. Quando nós pomos o sal na água, acontece 
o quê? 
Alunos 49 – Dissolve-se. 
Monitora 38 – Mas aqui, as coisas vão dentro do saquinho. 
Professora 44 – Vão dentro do saquinho e a água está quente. 
Monitora 39 – O que é que marca aqui? 
Alunos 50 – Um quatro, um nove e um cinco. 
Monitora 40 – Mas tem aqui um pontinho. Então, nós lemos quarenta e nove ponto 
cinco. Há bocado nós tínhamos vinte. Quarenta e nove ponto cinco é uma temperatura 
mais alta ou mais baixa que vinte? 



Alunos 51 – Mais alto. 
Monitora 41 – Significa que a temperatura aqui é mais elevada. 
Professora 45 – A temperatura no Pólo Norte é alta ou muito baixa? 
Alunos 52 – Alta. 
Alunos 53 – Baixa. 
Professora 46 – Baixa. Porque está muito, muito, muito frio. 
Professora 47 – E no Brasil? 
Alunos 54 – Está muito, muito calor. 
Professora 48 – Pois é… Eles estão sempre na praia… Deve lá estar muito calor. É 
temperatura é muito alta. 
Monitora 42 – Olhem, este azeite já está a derreter. Ele veio do congelador mas depois 
vocês estiveram com ele na mão… 
Alunos 55 – Já sei! Nós estivemos com ele na mão e as nossas mãos estão quentes. 
Monitora 43 – Muito bem. E agora ele começa outra vez a ficar… sólido ou líquido? 
Alunos 56 – Líquido. 
Alunos 57 – O meu também já não está duro. 
Monitora 44 – Pois não, porque tu também estás a mexer-lhe com as tuas mãos. 
Professora 49 – O que é que vai acontecer aquelas coisas que estão ali geladas e duras? 
Alunos 58 – Vão derreter. 
Professora 50 – Estão sólidas e ficam… 
Alunos 59 – Vão ficar líquidas. 
(a monitora entrega uma amostra a baixa temperatura a cada menino para colocarem em 
água quente) 
Alunos 60 – Esta está líquida. 
Professora 51 – Isso é o quê? 
Alunos 61 – Água. 
Professora 52 – Não é água. 
Alunos 62 – É álcool. 
Monitora 45 – Agora os meninos a quem eu dei um saquinho vão aproximar-se para 
colocarmos ao mesmo tempo na água. Mas, cuidado, a água está a uma temperatura 
muito elevada. 
Monitora 46 – Um, dois, três… Por exemplo, o nosso álcool estava líquido, como é que 
ele vai ficar, agora. 
Alunos 63 – Gelo. Não, líquido. 
Monitora 47 – O nosso azeite já está a ficar mole. Se é mole, é líquido ou sólido? 
Alunos 64 – Líquido. 
Monitora 48 – Isto é o quê? 
Alunos 65 – Gelo. 
Alunos 66 – Água. 
Monitora 49 – Água sólida. Já está ali a começar. 
Alunos 67 – Inês, a manteiga. 
Professora 53 – Por exemplo a manteiga. Diz-me lá tu o que lhe está a acontecer. 
Alunos 68 – Está a ficar mole. 
Professora 54 – Quando nós levemos a manteiga ao fogão, o que é que lhe acontece? 
Alunos 69 – Derrete. 
Professora 55 – Então, fica como, fica sólida? 
Alunos 70 – Não, líquida. 
Professora 56 – Podemos bebê-la, quase… 
Monitora 50 – Olhem o nosso mel. Como é que ele está? 
Alunos 71 – Já está todo mole. 



Monitora 51 – Este era o quê? 
Alunos 72 – Leite. 
Monitora 52 – Aqui ainda está sólido mas, aqui em cima já está…  
Alunos 73 – Líquido. 
Alunos 74 – E o álcool? 
Monitora 53 – O álcool já estava… 
Alunos 75 – Líquido. 
Monitora 54 – E agora também está … 
Alunos 76 – Líquido. 
Professora 57 – Eu não vejo mudança nenhuma. O que é que mudou? 
Alunos 77 – O mel já está. 
Monitora 55 – Este era o quê? 
Alunos 78 – Era o sal. 
Monitora 56 – Ficou diferente ou está igual? 
Professora 58 – Mudou? 
Alunos 79 – Está igual. 
Alunos 80 – A água está a ficar igual. 
Monitora 57 – Então, como vocês vêem, dependendo da temperatura a que pomos os 
materiais, se pomos no frio ou no calor, os materiais ficam sólidos ou ficam líquidos. 
Professora 59 – Ó Inês, o que é que acontece à água oxigenada? Mas não digas Inês. 
Temos que experimentar lá na escola. Agora estou curiosa. 
Monitora 58 – Também podem experimentar com betadine. Com outras coisas da 
cozinha. 
Professora 60 – Podemos experimentar com legumes ou fruta, para ver o que acontece. 
Alunos 81 – Nós já experimentámos com fruta. 
Professora 61 – Experimentámos com fruta, na água, não experimentámos no frio. 
Monitora 59 – Voltem aos vossos banquinhos. 
Professora 62 – Sentar é coisa fácil de perceber. 
Alunos 82 – Sentar e não levantar. 
Monitora 60 – Eu acho que vocês já aqui perceberam muitas coisas hoje. Se está sólido, 
se está líquido…Se está duro é… sólido ou líquido? 
Alunos 83 – Sólido. 
Monitora 61 – Sólido, muito bem. 
Monitora 62 – Vou fazer só mais uma pequenina experiência com vocês. Nós tínhamos 
a água inicialmente que estava…sólida ou líquida? 
Alunos 84 – Líquida. 
Monitora 63 – Foi ao nosso congelador e ficou… 
Alunos 85 – Em gelo. 
Monitora 64 – E o gelo é sólido ou líquido? 
Alunos 86 – Sólido. 
Monitora 65 – Nós colocámos em água quente e como é que ele ficou? 
Alunos 87 – Líquido. 
Monitora 66 – Então e se eu agora colocar novamente no congelador? 
Alunos 88 – Vai ficar outra vez gelo. 
Monitora 67 – E se eu tirar outra vez do congelador? 
Alunos 89 – Vai ficar outra vez líquido. 
Alunos 90 – Água. 
Monitora 68 – Significa que há materiais que se eu colocar a alta temperatura e a baixa 
temperatura, a única coisa que muda é o sólido e líquido porque o material é sempre o 
mesmo que está lá. Certo? 



 
 
 
 
 
Variação da massa na mudança de estado 
 
Monitora 69 – Mas será que o peso, os químicos dizem que é a massa, mas nós 
podemos falar de peso. Será que o peso quando está sólido ou quando está líquido é o 
mesmo? 
Alunos 91 – Não. 
Monitora 70 – E porquê? 
Alunos 92 – O sólido é diferente do líquido? 
Monitora 71 – Está bem, mas olha, o saquinho está bem fechadinho, não pus nem tirei 
nada do saco. Vou fazer assim: tiro do congelador ponho na balança e vocês vêem 
quanto é que é a massa, ou o peso. Depois eu ponho no microondas durante um 
bocadinho, para ficar líquido e vou medir outra vez a massa. Vamos ver se é igual ou é 
diferente. Certo? 
Monitora 72 – Isto é uma balança de laboratório. 
Professora 63 – O que é que pesa mais, o que está líquido ou o que está sólido? 
Alunos 93 – Sólido. 
Professora 64 – Está dito, está dito.  
Alunos 94 – Sólido. 
Professora 65 – Eu digo que é o líquido. Eu digo que o que é líquido pesa mais. A 
mesma coisa pesa mais quando está líquida. 
Alunos 95 – Sabes porque é que eu digo que é o sólido? 
Professora 66 – Que o sólido pesa mais, porquê? 
Alunos 96 – Porque ele está duro. 
Professora 67 – E eu digo que é o líquido porque ele está líquido. 
Alunos 97 – Ah, ah, ah.. 
Monitora 73 – Aqui a Inês diz que é o sólido. Quem é que é da opinião da Inês?  
Professora 68 – O Manel também é da mesma opinião da Inês. 
Alunos 98 – O Gonçalo também. 
Professora 69 – Estou sozinha? Ninguém pensa como eu? 
Alunos 99 – Eu penso. 
Professora 70 – Não, não. Não vale ser troca tintas. 
Alunos 100 – A Inês alegria. 
Professora 71 – Boa, já não estou sozinha. 
Monitora 74 – Vamos ver a massa da nossa amostra. 
Alunos 101 – Um cinco e um zero. 
Professora 72 – Um cinco e um zero lê-se cin… 
Alunos 102 – Cinquenta. 
Monitora 75 – Não se esqueçam. 
Professora 73 – Líquido pesa uns sessenta. Inês, não vale fazer batota para eles 
ganharem. 
Alunos 103 – Eu vou fazer magia para tu não conseguires. 
Monitora 76 – Quem se lembra quanto é que pesava? 
Alunos 104 – Cinquenta. 
Monitora 77 – E agora, está sólido ou líquido? 
Alunos 105 – Líquido. 



Professora 74 – É o mesmo saco, não é Inês? Não pôs nem tirou? 
Monitora 78 – Não. 
Monitora 79 – Então, quanto é que tem agora? 
Alunos 106 – Um cinco e um zero. 
Professora 75 – Aí,… afinal …  
Alunos 107 – Pesam os dois o mesmo. 
Professora 76 – Tínhamos os dois razão. 
Monitora 80 – Não, não tinham nada. 
Professora 77 – Pois não. 
Monitora 81 – Nenhum tinha razão. 
Professora 78 – Não tínhamos pensado nessa hipótese. 
Monitora 82 – Se quiserem verificar novamente, podem encher uma garrafa com água, 
vêem a massa, deixam-na no congelador de um dia para o outro e verifiquem 
novamente a massa. 
Professora 79 – É isso mesmo que vamos fazer. Muito bem. 
Monitora 83 – Espero que tenham gostado de estar aqui na cozinha. 
Professora 80 – Levamos é muitas ideias novas para a nossa ciência, que às vezes é um 
pouco difícil, é um espaço difícil de dinamizar, eles necessitam muito do apoio do 
adulto. Então, eu sinto que não trabalho muito a ciência, e há coisas que lhes fazem 
muita falta. Há conceitos que lhes fazem falta desde pequeninos. Mas, como há coisas 
em que tenho inseguranças, tenho medo de lhes criar conceitos errados. Depois é difícil 
de desmontar. Mas eu não avanço muito. 
Monitora 84 – Muito obrigada por terem vindo. Espero que tenham gostado. 
Alunos 108 – Gostámos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 


