
GEB3 - EB 1 das Barrocas - Turma do 3ºAno – 22 alunos - 31 de Maio 

 

Monitora 1 – Olá, bom dia a todos. Nós estamos na” cozinha é um laboratório”. O que é 

que se faz num laboratório? 

Alunos 1 – Experiências. 

Monitora 2 – E quem é que trabalha nos laboratórios? 

Alunos 2 – Os cientistas. 

Monitora 3 – Os cientistas, exactamente. Nós hoje vamos fazer aqui experiências com 

coisas que vocês costumam ter em casa, a maioria delas, na cozinha. Ora bem. O que 

nós temos para vocês chama-se a “Aventura dos Materiais na Fábrica” e a influência da 

temperatura. Como é que está o dia hoje? Quente, frio, como é que isto está? 

Alunos 3 – Está mais ou menos. 

Alunos 4 – Está pouco frio e pouco calor. 

Monitora 4 – Por exemplo, à hora de almoço, como é que costuma estar o tempo? 

Alunos 5 – Calor. 

Monitora 5 – E ao fim do dia, como é que costuma estar? 

Alunos 6 – Frio. 

Monitora 6 – A temperatura é relativa. Depende da situação em que nós estávamos 

antes. Normalmente de manhã sentimos mais frio, porque está uma temperatura mais 

baixa, à hora de almoço, sentimos mais calor porque a temperatura está mais alta e ao 

fim do dia, sentimos mais frio outra vez porque a temperatura está mais baixa outra vez. 

Então, o que nós devemos dizer é a temperatura está alta ou a temperatura está baixa. E 

não, calor ou frio. Perceberam porquê? Porque depende da situação em que estávamos 

antes. 

Monitora 7 – Então, como é que eu posso medir a temperatura? 

Alunos 7 – Com um termómetro próprio. 

Monitora 8 – Pois é. Existem vários tipos de termómetros. Temos aqui este grande, que 

serve para ver a temperatura desta sala ou de um determinado sítio. Mas há termómetro 

mais pequenininhos como por exemplo o que temos em casa. 

Alunos 8 – Como é que isso funciona? 

Monitora 9 – Há vários tipos de termómetros. Normalmente têm uma substância lá 

dentro, que com o aumento da temperatura essa substância sobe. É como por exemplo o 

que nós vemos aqui. Este risquinho vermelho, que é o álcool que sobe e que nos mostra 

a que temperatura está esta cozinha. Ok? 



Alunos 9 – Então, e a que temperatura está? 

Monitora 10 – Quanto é que está? Digam-me lá vocês.  

Alunos 10 – Está aqui.  

Monitora 11- Exactamente. Está praticamente nos vinte graus. Então, e há outros 

termómetros que podemos ter em casa. Quem é que me diz? 

Alunos 11- Eu tenho um termómetro na piscina, para medir a temperatura da água. 

Alunos 12 – Podemos ter termómetros de medir o febre. 

Monitora 12 – E muitos são digitais e aparece logo o valor no visor. Nós vamos ver um, 

daqui a um bocadinho. 

 

 

Exploração à temperatura aproximada de - 13ºC 

 

 

Monitora 13 – Nós vamos começar por pegar numa série de materiais que estão a uma 

temperatura baixa. E vamos tentar descobrir que materiais são esses.  

Monitora 14 - O que é que vocês acham que acontece, por exemplo à água, quando a 

pomos a uma temperatura baixa? No congelador, por exemplo? 

Alunos 13 – Congela.  

Monitora 15 – Congela… A Água que nós bebemos, está em que estado? 

Alunos 14 – Líquido. 

Monitora 16 – Quando nós a colocamos no congelador, ela fica?... 

Alunos 15 – Em gelo. 

Monitora 17 – E o seu estado físico é?... 

Alunos 16 – Duro. 

Monitora 18 - Líquido ou sólido? 

Alunos 17 – Sólido. 

Monitora 19 – Será que acontece isto a todos os materiais? 

Alunos 18 – Não. 

Monitora 20 – Ora bem. Então, vamos lá ver. 

Monitora 21 – Vocês conhecem algum que não fique? Então, vocês disseram que não… 

Alunos 19 – Menos os que já são sólidos. 

Monitora 22 – Posso pedir a tua ajuda? És capaz de dizer qual é a temperatura nesta 

caixa? À partida vai estar uma temperatura baixa. Isto lê-se menos. 



Alunos 20 – Menos treze. 

Monitora 23 – Menos treze graus Celsius. 

Monitora 24 – Então, vocês vão tocar nos saquinhos com algum cuidado e vão tentar 

perceber em que estado é que estão, se está sólido ou líquido. Só depois é que vamos 

ver o que são. Com algum cuidadinho porque estão dentro dos saquinhos. Nós vamos 

mexer mas sem ser com muita força. Primeiro, podemos fazer com que eles saíam do 

saquinho e nós não queremos. Por outro lado, ao mexermos, como é que está o nosso 

corpo em relação às amostras?  

Alunos 21 – Está mais quente. 

Monitora 25 – Está mais quente, está a uma temperatura mais alta. Se nós mexemos 

muito, já não temos as amostras a uma temperatura baixa. (Distribui as amostras pelos 

alunos). Depois podem trocar entre vocês. 

(Segue-se um período de alguma confusão onde não foi possível transcrever tudo o que 

foi dito) 

Alunos 22 – Isto é leite creme. 

Alunos 23 – Isto parece caramelo. 

Alunos 24 – Isto é leite. 

Professor 1 – O que é que achas que é? (álcool) 

Alunos 25 – Água. 

Professor 2 – Água? 

Alunos 26 – Água oxigenada. 

Alunos 27 – Olha aqui mel. 

Alunos 28 – Está no estado sólido. 

Alunos 29 – Este aqui é manteiga. 

Monitora 26 – Agora vamos falar todos um bocadinho mais baixinho. Já todos os 

meninos viram pelo menos uma das amostras.  

Monitora 27 - Nós temos aqui um quadro com os nomes dos materiais que estivemos 

aqui a mexer e diz ainda aqui assim, “Como é que eu fico quando me colocam a uma 

temperatura de aproximadamente -13 ºC”? 

Monitora 28 – Isto que eu tenho aqui na minha mão está em que estado? 

Alunos 30 – Gelo. 

Monitora 29 – Isso não é um estado. Mas têm razão, é gelo. Em que estão está? 

Alunos 31 – Sólido. 

Monitora 30 – Onde é que o vamos colocar? 



Alunos 32 – Na água. 

Monitora 31 – Podes colocar, se faz favor. 

Alunos 33 – Eu tenho aqui água. 

Monitora 32 - Quem tem água  pode me devolver, já está bem? 

Monitora 33 – Será que isto é água? 

Alunos 34 – Isso é álcool. 

Monitora 34 – Ora muito bem. O Álcool, a aproximadamente -13ºC ficou em que 

estado? 

Alunos 35 – Líquido. 

Monitora 36 – Líquido, sim senhor. Colocas no sítio, por favor? Quem tem álcool pode 

me devolver. 

Monitora 37 – E isto, está em que estado? 

Alunos 36 – Sólido.  

Monitora 38 – E o que é que vos parece? 

Alunos 37 - Azeite. 

Monitora 39 – Então e isto, está em que estado? 

Alunos 38 – Sólido. 

Monitora 40 – E é o quê? 

Alunos 39 – Isso é leite. 

Monitora 41 - Isto é leite? Como te chamas? 

Alunos 40 – Miguel. 

Monitora 42 – E isto é leite? 

Alunos 41 – É manteiga. 

Monitora 43 – E está em que estado? 

Alunos 42 – Sólido. 

Monitora 44 - Então anda cá colocar no sítio. 

Monitora 45 – Ora bem… 

Alunos 43 – Isso é sal. 

Monitora 46 – E está em que estado? 

Alunos 44 – É sólido. 

Monitora 47- Ora, isto agora já não está como quando saiu da nossa caixa do frio. Já 

está mole. Mas, o que é? 

Alunos 45 – È mel. 

Monitora 48 – Em que estado estava? 



Alunos 46 – Sólido. 

Monitora 49 – Agora já está líquido porque a nossa temperatura está mais alta e fez com 

que isso acontecesse. 

 

Exploração da actividade à temperatura ambiente. 
 

Monitora 50 – Agora vamos ouvir um bocadinho. Agora vamos andar ao contrário. Nós 

já vimos como é que estes materiais ficam quando estão a uma temperatura baixa. 

Agora vamos pegar neles a um temperatura ambiente. 

Monitora 51 – O que é isto de temperatura ambiente? 

Alunos 47 – È à temperatura a que eles estão.  

Alunos 48 - É à  temperatura normal. 

Monitora 52 – Quando eu digo assim, qual é a temperatura ambiente da cozinha é um 

laboratório, a que é que eu me estou a referir? 

Professor 1 – Dilan, o que faz o boné no chão? Eu não dou qualquer tipo de resposta. 

Monitora 52 – Vocês têm alguma pergunta? Estejam à vontade… não há problema. 

Monitora 53 – Então, a temperatura ambiente da cozinha é a temperatura que nós 

estamos a sentir, num dado momento, e a temperatura ambiente desta sala varia ao 

longo do dia. OK? O que nós vamos ver é como é que estão estes materiais à 

temperatura ambiente de 20 ºC que foi o que vimos há bocado. 

Monitora 54 – Agora é mais fácil. Digo eu. Ver primeiro em que estado é que está para 

depois podermos conversar. Eu distribuo pelos meninos todos. Não se empurrem. 

Monitora 55 – Meninos, vamos parar um bocadinho. Nós falámos que estávamos na 

cozinha é um laboratório. Então, num laboratório nós não devemos provar nem cheirar 

os materiais com que estamos a trabalhar. Aqui, também não, apesar de estarmos a 

trabalhar somente com coisas da cozinha. OK? 

Monitora 56 – Posso recolher? 

Monitora 57 -  Meninos, está muito barulho. Cheguem-se todos aqui, por favor. 

Monitora 58 - Vamos comparar, muito rapidamente, os materiais à temperatura 

ambiente com os materiais a uma temperatura negativa. 

Monitora 59 – Vamos começar, por exemplo, pelo mel. O mel, à temperatura ambiente 

é sólido ou líquido? 

Alunos 49 – Líquido. 

Monitora 60 – Quando o colocámos a uma temperatura baixa ficou… 



Alunos 50 – Sólido. 

Monitora 61 – Ok. Nada de novo. Nós já tínhamos conversado sobre a água e vimos que 

alguns materiais a uma temperatura baixa passam ao estado sólido. 

Monitora 62 – O álcool, à temperatura ambiente é quê? 

Alunos 51 – É líquido. 

Monitora 63 – E é líquido também a uma temperatura baixa, e isto, vocês também já 

sabiam? 

Alunos 52 – Não. 

Monitora 64 – E vocês acham que o álcool  nunca fica sólido?  

Alunos 53 – Deve ficar, a uma temperatura muito mais alta. 

Monitora 65 – Muito mais alta ou muito mais baixa? Mais negativa, não é? 

Alunos 54 – Sim, mais baixa. 

Monitora 66 – Fica sólido a uma temperatura de aproximadamente -100ºC, a -117ºC. É 

uma temperatura muito, muito baixa. 

Monitora 67 – O que nós estamos a ver é que cada material tem uma temperatura 

específica a que fica sólido. Isto permite-nos distinguir os materiais.  

Monitora 68 – Se por exemplo nós quiséssemos distinguir a água do álcool, como é que 

poderíamos fazer, sem cheirar, que podia fazer mal? 

Alunos 55 – Pôr no congelador. 

Monitora 69 – Então, a água ficava … 

Alunos 56 - … sólida e o álcool ficava líquido. 

Monitora 70 – Muito bem, continuando… e o sal como é à temperatura ambiente? 

Alunos 57 – Sólido. 

Monitora 71 – E a uma temperatura negativa? 

Alunos 58 – Sólido 

Monitora 72 – O sal, como já estava sólido, não alterou o seu estado físico, continuou 

sólido. 

Alunos 59 – Então, por que é que o colocaste aí? 

Monitora 73 – Precisamente para vocês verem que os materiais se comportam de 

maneira diferente. 

Monitora 74 – O azeite era líquido à temperatura ambiente e ficou sólido. 

Monitora 75 – O leite? 

Alunos 60 – Líquido e ficou sólido. 

Monitora 76 – Foi a mesma coisa. E a manteiga? 



Alunos 61 – Líquida e ficou sólida. 

Monitora 77 – A manteiga à temperatura ambiente ela está assim, molinha. Mas há 

materiais em que é difícil dizer se está líquido ou sólido. Parece uma mistura das duas 

coisas. Mas, a manteiga, normalmente, à temperatura ambiente está no estado sólido. 

Monitora 78 – Nós estivemos a ver o que acontece a estes materiais à temperatura 

ambiente e quando são colocados a uma temperatura baixa. Agora, o que será que lhes 

acontece quando são colocados a uma temperatura mais alta. De tal forma que eles 

passem de sólido a líquido. Eu quero que vocês me digam qual é o primeiro a fundir. 

Monitora 79 - Sabem o que é fundir? 

Alunos 62 – É derreter. 

Monitora 80 – Ora muito bem. Qual é a ordem de fusão para estes materiais. Qual é o 

primeiro? 

Alunos 63 – O álcool. 

Monitora 81 – O álcool? 

Alunos 64 – Ele já é líquido… 

Monitora 82 – Muito bem, se calhar nem interessa muito considerá-lo, ele já é líquido… 

Mas. Está bem. E a seguir? 

Alunos 65 – A água. 

Monitora 83 – Quem não concordar, diz. Em terceiro? 

Alunos 66 – O leite. 

Monitora 84 – E depois? 

Alunos 67 – A manteiga. 

Monitora 85 - E depois? 

Alunos 68 - O azeite. 

Monitora 86 - E depois? 

Alunos 69 - O mel. 

Monitora 87 – Porque é que vocês deixaram o sal em último? 

Alunos 70 – Porque o sal é sólido  

 

Exploração à temperatura aproximada de 50ºC 

 

Monitora 88 – O que vamos fazer agora é passar para a outra bancada. Cuidado, a 

temperatura está muito alta, não ponham as mãos porque se queimam. 

Professor 2 – Os mais altos ficam a trás dos colegas. 



Monitora 89 – Atenção porque está a uma temperatura de 52ºC. Muito cuidado! 

Monitora 90 – O que é que nós vamos fazer agora? Temos as nossas amostras que estão 

a uma temperatura baixa e agora, os meninos que estão mais próximos daqui, eu vou 

dar-lhes as amostras e ao mesmo tempo vão colocá-las na água quente. Vamos depois 

ficar todos com muita atenção para ver qual dos materiais é o primeiro a fundir. 

Monitora 91 – Já retirámos o sal e o álcool, porque me disseram e muito bem o que 

acontece a esses dois. Vamos só verificar os que temos mais dúvidas. 

Monitora 92 – Entretanto, os meninos que colocaram as amostras na água vão continuar 

a controlar o que acontece, qual é o primeiro a fundir. 

Alunos 71 – Este já está a ficar. 

 

 

Variação da massa na mudança de estado 
 

 

Monitora 93 – Imaginemos que temos água à temperatura ambiente, no estado líquido. 

Prestem atenção, porque é uma pergunta importante. Eu tenho 50g de água à 

temperatura ambiente. Eu quero saber se eu a colocar no congelador, quando ela estiver 

sólida, eu quero saber se vocês acham que vai pesar o mesmo ou não. Será que vais 

pesar mais, ou será que vai pesar menos?  

Alunos 72 – Vai pesar mais. 

Monitora 94 – Vai pesar mais porquê? 

Alunos 73 – Porque fica sólido, fica com mais peso. 

Monitora 95 – Quem concorda com este colega? 

Monitora 96 – Quem tem outra opinião? 

Monitora 97 – Então, qual é que pesa mais? 

Alunos 74 – A água. 

Monitora 98 – Em estado líquido? Quem concorda com a colega? 

Monitora 99 – Alguém tem uma opinião diferente? Não? Então a maioria é da opinião 

do João?  

Monitora 100 – Nós vamos fazer o processo ao contrário. Vamos pegar em água em 

estado sólido, vamos pesar, vamos colocá-la no microondas para descongelar e vamos 

verificar quanto pesa, depois, no estado líquido. 

Monitora 101 – Estes dois meninos vão dizer-nos quanto é que isto pesa. 



Alunos 75 – 50g. 

Monitora 102 – Vamos então colocar a amostra no microondas e ver o que acontece. 

 

 

Monitora 103 – Entretanto, vamos ver como estão as outras amostras. Qual é que fundiu 

primeiro? Qual é que já está mesmo? 

Alunos 76 – O mel. 

Monitora 104 – Este aqui ainda tem um bocadinho, este também. 

Monitora 105 – Nós dissemos que o primeiro era a água. Afinal… 

Monitora 106 –  Ainda não está mais nenhum? 

Alunos 78 – O Leite 

Monitora 104 – Em terceiro lugar? 

Alunos 77 – A manteiga. 

Monitora 105 – E a seguir? 

Alunos 78 – Azeite. 

Monitora 106 – Finalmente? 

Alunos 79 – A água. 

Monitora 107 – Em quais é que nós não acertámos? 

Alunos 80 – Foi na água e no mel. 

Monitora 108 – Venham os meninos todos aqui, se faz favor. Os meninos que estiveram 

a pesar comigo, sabem que temos que estar com muito cuidadinho. Quero que pensem 

um bocadinho comigo. Quando eu tiro o saco com gelo e o deixo fundir, eu estou a 

alterar a sua quantidade? Aparece lá mais alguma coisa dentro? 

Alunos 81 – Não. 

Monitora 109 – Estamos só a descongelar. 

Alunos 82 – A água estava congelada, descongela fica água outra vez, só se pusesses 

mais um bocado de gelo é que subia. 

Monitora 110 – Se nós não tirámos nem juntámos nada, o peso é igual ou não? 

Alunos 83 – Não. 

Monitora 111 – Porquê? 

Alunos 84 – Fica duro. 

Monitora 112 – Então, mas se eu não tirei nada nem juntei nada, o peso não devia ser o 

mesmo? 

Alunos 85 – Não. 



Alunos 86 – Devia. 

Monitora 113 – A única diferença quando os materiais passam de um estado a outro é a 

forma como eles se apresentam, não se acrescenta nada. Então acham que o peso ficou o 

mesmo ou não? 

Monitora 114 – Vamos lá então confirmar. Quanto pesa a amostra fundida? 

Alunos 87 – 50 g. 

Monitora 115 – Então, sempre houve alteração na massa, no peso? 

Alunos 88 – Não. 

Monitora 116 – Muito bem. Espero que tenham gostado. Só vos queria pedir, agora, era 

para registarem se gostaram ou não da actividade que estivemos a fazer. Ok? Ali, por 

favor. Obrigada a todos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


