
Jardim de Infância Azurva 2 – 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) 
 
Exploração à temperatura ambiente 

 
Monitora 1 – Vocês conseguem ver? 
Alunos 2– Isso desaparece. 
Monitora 2 – Aparece e desaparece, quando eu ando assim, de um lado para o outro. 
Monitora 3 – O que é que acontece aqui? Eu vou explicar-vos como é que se lê a 
temperatura num termómetro, isto é importante. Quando nós vemos o febre em casa, 
nos termómetros digitais, os que aparece assim um número, eu vou mostrar este que é 
digital, e tem um sensor, que nos diz a temperatura que está dentro da caixa. Neste, que 
tem uma escala em grau Celsius, como é que nós medimos? Vemos até onde é que vai o 
risquinho, olhamos aqui para o lado, e vemos qual é o valor que está registado mais 
próximo. Por exemplo, imaginem que o risquinho vai até ao dez. Eu tinha que dizer, dez 
grau Celsius. Aqui esta bolinha quer dizer grau e este C é Celsius.  
Monitora 4 - Ora digam lá comigo, grau Celsius. 
Monitora 5 Alunos 3 – Grau Celsius. 
Monitora 6 – Aqui estas meninas, digam-me lá, até onde vai o risquinho? 
Alunos 4 – Vai até ao vinte. 
Monitora 7 – Diz-se vinte grau Celsius. 
Monitora 8 – E esta temperatura é o quê? É a temperatura a que está aqui esta sala. 
Monitora 9 –  Se eu colocasse o meu termómetro no congelador, será que a temperatura 
era mais baixa ou mais alta? 
Alunos 5 – Mais alta. 
Monitora 10 – Pensem antes de responder? 
Alunos 6 – Mais baixa. 
Alunos 7 – Baixa. 
Monitora 11 – No congelador está calor ou frio? 
Alunos 8 – Frio. 
Monitora 12 – E aqui fora, está mais calor ou mais frio? 
Alunos 9 – Calor. 
Monitora 13 – É para não acontecer estas coisas do calor e do frio, que se usa o 
termómetro. Para termos a certeza do que estamos a dizer. Por exemplo, dentro do 
congelador ficam valores próximos do zero ou abaixo do zero. E quando fica abaixo do 
zero, apresenta valores negativos. Está bom? 
Monitora 14 – Eu tenho ali alguns materiais da cozinha,  não se esqueçam, na nossa 
cozinha estão vinte grau Celsius. Eu tenho materiais da cozinha, que vocês conhecem 
do dia a dia, que vou passar por vocês para cada menino. Quero que vocês descubram o 
que está lá dentro e depois quero que me digam outra coisa muito importante, quero que 
me digam se está muito duro ou muito mole, o que significa… 
Alunos 10 – Está muito mole. 



Monitora 15 – Que significa o quê? Os Físicos gostam de dizer as coisas certinhas, 
vocês vão segurar aqui, assim, e quero que me digam o que é, sem abrir e sem cheirar. 
São todos diferentes e quero que me digam outra coisa muito importante. Se está duro 
ou se está mole porque o mole e o duro está associado a outra coisa muito importante 
que são os materiais líquidos, ora olhem aqui, líquido mas depois tem outros que são os 
sólidos. Este é sólido. 
Alunos 11 – O saco. 
Monitora 16 – Mas este também tem saco. Olhem, este eu viro e está líquido. Este aqui 
não acontece o mesmo. Então eu quero que me digam o que está lá dentro, se está sólido 
ou líquido. 
Alunos 12 – Eu já descobri. 
Alunos 13 – Eu também. 
Monitora 17 – Quem já descobriu pode trocar com o menino do lado. Para descobrir 
outro. 
Alunos 14 – Isto é queijo. 
Monitora 18 – Têm que identificar duas coisas. O que está lá dentro e em que estado 
está. 
Alunos 15 – Isto é álcool. 
Monitora 19 – Têm que ver se está sólido ou líquido. 
Alunos 16 – Isto são sementes de Natal. 
Monitora 20 – O que são sementes de Natal? 
Alunos 17 – Podemos cheirar? 
Monitora 21 – Não, não é para cheirar. 
Alunos 18 – Isto é queijo. 
Alunos 19 – Isto é mole. 
Monitora 22 – É mole, e então, o que está lá dentro? 
Alunos 20 – Isto é leite. 
Alunos 21 – Isto é azeite. 
Alunos 22 – Isto é água. 
Alunos 23 – Isto é mel. 
Alunos 24 – Isto é açúcar. 
Alunos 25 – Isto é mole. 
Alunos 26 – Isto é água oxigenada. 
Alunos 27 – Isto é duro. 
Monitora 23 – Atenção ao que vou dizer. Quem tiver um saquinho na mão com uma 
coisa líquida, líquida, levanta a mão. 
Monitora 24 – Líquido, … líquido, …, líquido… 
Alunos 28 – Isto não é líquido. 
Monitora 25 – Isso não é líquido. Muito bem. Isso é sólido. É assim, já está a passar a 
líquido mas ainda é um bocadinho duro. E o que é que é este? 
Alunos 29 – Parece água. 
Monitora 26 – E este aqui? 
Alunos 30 – Azeite. 
Monitora 27 – Azeite, muito bem. E aquele ali? 
Alunos 31 – Parece leite. 
Alunos 32 – É leite. 
Alunos 33 – Este é queijo. 
 
 
Exploração à temperatura aproximada de menos 10ºC 



 
 
 
Monitora 28 – Outra questão. Se eu colocar esses materiais todos no congelador, o que 
lhes vai acontecer. 
Alunos 34 – Vai ficar mais frio. 
Monitora 29 – Vai ficar mais frio. E mais coisas? 
Alunos 35 – Vai ficar mais duro. 
Monitora 30 – Vão ficar todos duros ou só alguns ou nenhuns? 
Alunos 36 – Vão ficar todos duros. 
Monitora 31 – Eu arranjei aqui um congelador. Vejam aquele termómetro que vos falei 
há pouco, que tem o sensor e  nos permite ver a temperatura que está lá dentro. 
Monitora 32 – O que é que achas, como é que estará a temperatura? Será que está 
quente ou frio? 
Monitora 33 – Que sinal é este? Não conheces este sinal? 
Monitora 34 – Vamos começar pelos números. Que números são estes? 
Alunos 37 – É o um e um oito. 
Monitora 35 – E ali no meio? 
Alunos 38 – É um zero. 
Monitora 36 – O número que está aqui escrito é o dez ponto oito. 
Monitora 37 – Mas tem aqui um menos, atrás. Significa que é uma temperatura 
negativa. Olhem, aqui na nossa sala, temos 20 ºC, aqui temos menos 10,8ºC. É uma 
diferença muito grande, aqui está uma temperatura muito baixa. 
Monitora 38 – Agora vocês vão ver o que aconteceu aos materiais quando estão a uma 
temperatura muito baixa. 
Alunos 39 – Baixa é muito, muito frio. 
Monitora 39 – Muito, muito frio. Exactamente. 
Alunos 40 – Está frio. 
Monitora 40 – Como isto está a uma temperatura muito baixa, vocês seguram assim, cá 
em cima e de vez em quando mexem. Vão tentar descobrir o que é. Cuidado que se 
podem magoar, não é só o muito quente que queima. O muito frio também. 
Alunos 41 – Muito frio, queima os dedos. 
Monitora 41 – O que eu quero é que vocês me digam o que está lá dentro e se está 
sólido ou…ou…. 
Alunos 42 – Líquido. 
Monitora 42 – Tentem lá descobrir. È a mesma coisa que nós tínhamos há bocado. 
Alunos 43 – Isto é líquido. 
Monitora 43 – Então, o que é que nós tínhamos há bocado? 
Alunos 44 – Nós não tínhamos isto. 
Monitora 44 – Tínhamos, tínhamos. Só que estavam a uma temperatura mais elevada. 
Mas era a mesma coisa. 
Alunos 45 – Está duro. 
Monitora 45 – Então, se está duro, significa que está sólido ou líquido? 
Alunos 46 – Está sólido. 
Monitora 46 – Está sólido. E o que é que está lá dentro? 
Alunos 47 –Isto é queijo. 
Monitora 47 – Mas há bocado não tínhamos queijo. Tínhamos o quê? 
Alunos 48 – Manteiga. 
Monitora 48 – Manteiga. E o teu, é o quê? 
Alunos 49 – É leite. 



Monitora 49 – Está sólido ou líquido? 
Alunos 50 – Está sólido. 
Alunos 51 – Isto está duro. 
Monitora 50 – Duro é sólido ou líquido? 
Alunos 52 – Sólido. 
Alunos 53 – Isto é mel. 
Monitora 51 – Está sólido ou líquido? 
Alunos 54 – Sólido. 
Monitora 52 – Quem tem coisas sólidas, agora levanta. Muito bem, muito bem. 
Monitora 53 – Isto é sólido? (álcool) 
Alunos 55 – É água oxigenada. 
Monitora 54 – O que é que aquela menina tem na mão? 
Alunos 56 – É gelo. 
Monitora 55 – E o gelo é o quê. Vem de onde? 
Alunos 57 – Vem da água. 
Monitora 56 – O gelo é a água congelada, a que nós chamamos gelo. 
Monitora 57 – Mas aqui, este saquinho e este saquinho, estavam os dois aqui dentro à 
mesma temperatura. Se este ficou sólido e este não, será que os dois tinham a mesma 
coisa lá dentro? 
Alunos 58 – Não. 
Alunos 59 – Isto é água oxigenada e isto é só água. 
Monitora 58 – Eu vou dizer-vos que isto não é água oxigenada mas é uma coisa que se 
usa para as feridas, mas que arde muito. 
Alunos 60 – Álcool. 
Monitora 59 – Álcool. Então vocês já aprenderam uma coisa hoje: o álcool a uma 
temperatura de aproximadamente menos 10 graus Celsius não fica sólido. É necessário 
uma temperatura muito, muito baixa. 
Educador 1 – Inês, ouviste o que a Inês disse, o que é que ela estava a dizer sobre o 
álcool? Diz lá, Gonçalo. 
Alunos 61 – É preciso uma temperatura muito, muito baixa para o álcool ficar sólido. 
Monitora 60 – Este é água, este é álcool. Estão os dois a uma temperatura baixa. Este, 
está sólido e este está…o que é que eu disse? Um, está sólido e o outro… 
Alunos 62 – Líquido. 
Monitora 61 – Este é o quê? Lembram-se do que nós dissemos há pouco? 
Alunos 63 – Óleo. 
Monitora 62 – Não, não era óleo. Era… 
Alunos 64 – Azeite. 
Monitora 63 – O azeite, quando fica sólido, fica assim. Mas, olhem. Tem aqui uns 
bocadinhos que parece que estão a derreter. Porque é que fica assim? Por que é que fica 
assim? Ora pensem lá.  
Monitora 64 – Pensem lá… 
Alunos 65 – Porque a tua mão é quente. 
Monitora 65 – Pois é. A minha mão tem uma temperatura mais elevada e o material 
começa a alterar o seu estado. A este processo chama-se fusão. O que é que é isso? É 
quando o material passa de sólido a líquido. 
Monitora 66 – Por exemplo, o sal ficou líquido ou ficou sólido? 
Alunos 66 – Líquido. 
Monitora 67- Líquido? Ora vê lá. Achas que ficou líquido? Diz-me uma coisa. Tu 
comias o sal ou bebias o sal?                
Alunos 67 – Nem uma coisa nem outra. 



Monitora 68 – Claro, tens razão. O sal faz mal à saúde. Mas, se pudesses, usarias uma 
colher ou um copo? 
Alunos 68 – Uma colher. 
Monitora 69 – E o açúcar, comes ou bebes? 
Alunos 69 – Bebo, no leite. 
Monitora 70 – Sim, mas nesse caso já está dissolvido. Eu não acredito que nenhum de 
vós tenha comido açúcar! 
Educadora 1 – Ainda ontem fizemos isso com o sal e o açúcar. Não se lembram? 
Quando o sal e o açúcar foram ao congelador, eles ficam líquidos ou sólidos? 
Alunos 70 – Sólidos. 
 
Exploração à temperatura aproximada de 45ºC 

 
 
Monitora 71 – Agora só mais uma questão. Eu tenho os meus materiais que foram 
colocados no congelador e ficaram sólidos. Se eu os colocar em água quente, o que será 
que lhes vai acontecer? 
Alunos 71 – Vão ficar líquidos. 
Monitora 72 – E será que vão todos ficar líquidos ou só alguns? 
Alunos 72 – Todos. 
Monitora 73 – Todos? Temos que experimentar, para ver. Vamos colocar os saquinhos 
todos ao mesmo tempo. Estes foram tirados do congelador. Este, o que é que eu disse 
que era há pouco?  
Alunos 73 – Álcool. 
Monitora 74 – Álcool, a água está aqui, olhem, dura. Está bem sólida. 
Alunos 74 – Deixa ver. 
Monitora 75 – Agora seguram assim, aqui por cima, e temos que colocar todos ao 
mesmo tempo. 
Monitora 76 – O que será que vai acontecer ao álcool quando for colocado na água 
quente? 
Alunos 75 – Vai ficar sólido. 
Monitora 77 – Vai ficar sólido? O álcool? Fica duro? 
Monitora 78 – A temperatura desta água é elevada. A água está quente. Nós vamos ver 
o que acontece. Têm que estar com atenção, para ver o que acontece aos materiais. 
Cuidado, a água está quente. 
Monitora 79 – Os meninos a quem eu entreguei os saquinhos vão colocá-los ao mesmo 
tempo na água, quando eu disser. Então vá, um, dois, três. Vamos ver o que acontece. 
Monitora 80 – Aqui o meu sal, continua igual, não continua? 
Alunos 76 – O sal  não fica duro. 
Monitora 81 – E aqui a manteiga? 
Alunos 77 – Está a começar a derreter. 
Monitora 82 – E o azeite? Já está quase líquido. Significa que derrete primeiro, tem um 
ponto de fusão mais baixo. 
Monitora 83 – E o mel? 
Alunos 78 – O mel já está mesmo.  
Alunos 79 - O mel foi o primeiro. 
Monitora 84 – Então vá, o mel foi o primeiro a fundir, depois temos o azeite. 
Monitora 85 – E agora, a seguir, será que é a água ou o leite? 
Alunos 80 – A água. 
Monitora 86 – Exactamente, só lhe falta aqui um niquinho. 



Monitora 87 – E depois, a seguir? 
Alunos 81 – Eu acho que foi este. 
Monitora 88 – Este? Reparem lá este não está líquido ele está sólido. Está cheio de 
grãozinhos. 
Alunos 82 – Mas escorrega nas mãos. 
Monitora 89 – Sim mas não está líquido, está sólido.  
Alunos 83 – Olha como este já está. 
Monitora 90 – Pois, agora vem o leite a seguir. 
Monitora 91 – Mas, vocês esqueceram-se deste. O álcool já está líquido. Se calhar foi o 
primeiro a ficar líquido. Já estava.  
Monitora 92 – Por último é que temos o sal, que não ficou líquido. 
Monitora 93 – Eu quero que vocês compreendam uma coisa: o álcool foi o primeiro, 
fica sólido a uma temperatura muito, muito baixa. Depois foi o mel, o azeite, a água, o 
leite,… os materiais passam do estado sólido ao líquido a temperaturas diferentes. 
Consoante a temperatura da água, vão ficando mais líquidos ou continuam sólidos, ou 
continuam líquidos. É só para vocês perceberem que isto depende…. 
Alunos 94 – O álcool continua líquido 
Monitora 94 – Então consoante o material que temos fica ou sólido ou líquido 
consoante a temperatura.  
 
 
 
Variação da massa na mudança de estado 
 
 
Monitora 95 – Como ainda temos um tempinho, tenho uma questão a colocar-vos. Se eu 
tiver um saquinho com água e este saquinho pesar por exemplo 50g, se eu a colocar no 
congelador, para ficar sólido, o que é que vai acontecer, vai pesar mais ou vai pesar 
menos, ou vai pesar igual? 
Alunos 95 – Vai pesar mais. 
Monitora 96 – Quem é da mesma opinião? 
Alunos 96 – Vai pesar menos. 
Monitora 97 – Menos? E agora quem é que tem esta opinião? 
Monitora 98 – Tu, o que é que achas, vai pesar igual, mais, ou menos? 
Alunos 97 – Vai pesar igual. 
Monitora 99 – Igual? Já há aqui três opiniões diferentes. Um diz que vai pesar mais, 
outra que vai pesar menos outra igual. 
Monitora 100 – Vamos experimentar. Eu vou buscar ao congelador um saquinho com 
água sólida e vamos pesar.  
Monitora 101 - Já viram uma balança igual a esta? Ora vamos lá ver quanto pesa. Um 
cinco e um zero. Não se esqueçam. Vamos pôr no microondas para ver quem tinha 
razão. 
Monitora 102 – Ainda não está, é preciso mais um bocadinho. 
Monitora 103 – Ora vamos ver. Um cinco e um zero. Então? O que aconteceu? 
Alunos 98 – Pesa o mesmo. 
Monitora 104 – Pois é, pesa o mesmo. Eu não pus nem tirei nada. 
Monitora 105 – Bom meninos, espero que tenham gostado de fazer experiências na 
cozinha. Obrigada por terem vindo. 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


