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Anexo 1: Proposta de Metodologia  

Explicar e Representar Reações 

Químicas no 8.° Ano 

Nota: os parágrafos com ―caixa‖ cinza são transcrições das ―Metas curriculares 

do 3.º ciclo do Ensino Básico – Ciências Físico-Químicas‖. 

A ―amarelo‖ evidenciaram-se algumas ―palavras-chave‖. 

1 Noção de substância (pré-requisito) 

1.1 Indicar que os materiais são constituídos por substâncias que podem existir 

isoladas ou em misturas; 

1.1.1 Relembrar que (7.º ano) as misturas são constituídas por várias 

substâncias; existem muitas (87 milhões1) de substâncias diferentes que se 

encontram na natureza ou foram produzidas artificalmente; 

1.2 Distinguir o significado de material "puro" no dia-a-dia e em química (uma só 

substância).  

1.2.1 Relembrar que, em termos científicos, o significado de produto puro 

significa uma só substância. 

1.2.2 Para que os alunos tenham a noção das limitações dos processos de 

separação é conveniente reforçar que é impossível obter uma amostra 

completamente pura de uma substância, visto ser muito difícil eliminar 

completamente as impurezas. Na realidade, o que se obtém é uma amostra 

da substância com um determinado grau de pureza. 

1.2.3 Relembrar que, na linguagem comum, uma substância ou produto 

puro significa que não lhe foi acrescentado nenhum outro produto, podendo 

                                           

 

1 http://www.cas.org/content/chemical-substances 
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exemplificar-se com o significado de mel puro, isto é, mel ao qual não foi 

adicionado qualquer outro produto, como por exemplo água. 

1.3 Classificar materiais como substâncias ou misturas a partir de descrições da 

sua composição, designadamente em rótulos de embalagens;  

1.3.1 Recordar que (7.º ano): 

Uma amostra de uma substância tem sempre um aspeto 

homogéneo, e as suas propriedades (cor, brilho, temperaturas de 

fusão e de ebulição, dureza, solubilidade, densidade e estado físico 

a uma dada pressão e temperatura, condutibilidade, solubilidade…) 

são sempre as mesmas. 

Cada substância tem um conjunto caraterístico ou específico de 

propriedades, enquanto que nas misturas as propriedades variam 

conforme a composição das substâncias. 

Uma amostra de uma mistura pode ser homogénea ou 

heterogénea. As amostras de misturas não têm propriedades 

físicas características (e.g., ponto de fusão e ponto de ebulição). 

1.3.2 Relembrar que (7.º ano) é possível efetuar separações das 

substâncias nas misturas mas que ―parece haver um limite ao processo de 

separação‖ e exemplificar com uma mistura aquosa, com o objetivo de obter 

a água. 

1.3.3 Recordar que quando se ―isola um componente‖ de uma mistura, se 

obtém uma substância.  

1.3.4 Mostrar e explorar o vídeo ―Eletrólise da água‖. 

1.3.5 Discutir com os alunos que quando se tem uma amostra de uma 

substância só é possível obter outras substâncias através de uma reação 

química, que origina novas substâncias. Isto é, a partir de substâncias, já não 

é possível isolar outras substâncias: só é possível transformar quimicamente 

essas substâncias. 
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1.3.5.1 Recursos educativos: Aula digital 20 Nota Máxima, ―Eletrólise da água‖:  

 

1.3.6 Mostrar ―substâncias‖ que se encontram no laboratório. Explicar que 

quando se pega num recipiente com uma substância, na realidade estamos a 

pegar numa amostra de uma substância. Em rigor, as amostras têm 

impurezas, mas essas impurezas são desprezáveis face à quantidade da 

substância presente na amostra. Portanto, falar em ―substância‖ num 

recipiente é, na realidade, falar em ―amostra de substância praticamente sem 

impurezas‖. 

1.3.7 Referir algumas caraterísticas físicas de cada uma das substâncias 

(cor, ponto de fusão e ponto de ebulição, estado físico à temperatura 

ambiente, condutibilidade elétrica, etc.). 

1.3.8 Referir outras ―substâncias‖, do quotidiano pelo nome químico: 

butano, propano, dióxido de carbono, oxigénio, azoto. 

1.3.8.1 Recursos educativos: substâncias que se encontram no laboratório como, 

por exemplo, magnésio, mercúrio, estanho, enxofre, cobre, ferro, açúcar, 

alumínio, cloreto de sódio, água (destilada), iodo, dicromato de potássio, 

cloreto de cobalto, cloreto de cobre. 

2 Natureza corpuscular da matéria e estados físicos 

2.1 Interpretar a diferença entre sólidos, líquidos e gases com base na liberdade 

de movimentos e proximidade entre os corpúsculos que os constituem.  

2.1.1 Os alunos irão observar a difusão em sólidos não cristalinos e 

líquidos, a compressibilidade dos sólidos, líquidos e gases e que o volume do 

gás depende da temperatura através de experiências simples apresentadas no 

guião experimental ―Natureza corpuscular da matéria e estados físicos —  

APL‖. 
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2.1.2 Através do diálogo e da realização e observação das experiências que 

constam no guião experimental, levar os alunos a concluir que a matéria é 

constituída por corpúsculos muitíssimo pequenos sempre em movimento e 

com espaço vazio entre eles, e relacionar a temperatura com a agitação dos 

corpúsculos. 

2.1.3 Visualização e discussão do filme sobre os estados físicos da matéria. 

2.1.4 Durante a discussão, explicar aos alunos como se processa a 

passagem da água no estado líquido ao estado de vapor, exemplificando com 

a situação do quotidiano do aquecimento de água numa panela, referindo que 

quando o movimento corpuscular aumenta, a distância entre as partículas 

aumenta e quando a força entre os corpúsculos é insuficiente para os manter 

juntos, separam-se e a água transforma-se em vapor. 

2.1.4.1 Recursos educativos: guião experimental ―Natureza corpuscular da matéria 

e estados físicos — APL‖, filme ―Estados Físicos da Matéria de Francisco 

Teixeira (12:31 min)‖, Manual, Caderno de Atividades e Caderno de 

Exercícios. 
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2.1.4.2 Atividades de consolidação: Resolução das questões 1 e 2 da página 128 

do Manual, da questão 24 do Caderno de Atividades, das questões 1 e 3 da 

página 38, e das questões das páginas 39 e 40 do Caderno de Exercícios. 

2.2 Indicar que a matéria é constituída por corpúsculos submicroscópicos 

(átomos, moléculas e iões) com base na análise de imagens fornecidas, 

obtidas experimentalmente. 

2.2.1 Explicar aos alunos que um grupo de investigadores da IBM quis 

olhar na direção do muito pequeno e fizeram um filme em que moveram 5000 

átomos da superfície de um metal. Trabalharam a uma temperatura 

aproximada de -260ºC para que os átomos permanecessem praticamente 

―quietos‖. As imagens que se visualizam foram ampliadas 100 milhões de 

vezes (100 000 000 = 108). Para terem a noção das dimensões reduzidas do 

átomo referir a seguinte analogia: se se ampliasse um átomo ao tamanho de 

uma laranja, a laranja teria o tamanho do planeta Terra. 

2.2.2 Visualização dos filmes ―A Boy And His Atom, The World Smallest 

Movie‖ e ―Moving Atoms, Making The World Smallest Movie‖ da IBM. 

2.2.2.1 Recursos educativos: filmes ―A Boy And His Atom, The World Smallest 

Movie‖ e ―Moving Atoms, Making The World Smallest Movie da IBM‖. 
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2.3 Descrever a constituição dos átomos com base em partículas mais pequenas 

(protões, neutrões e eletrões) e concluir que são eletricamente neutros.  

2.3.1 Os alunos irão realizar experiências simples com materiais do 

quotidiano com o objetivo de observar que existem forças atrativas e forças 

repulsivas. Esfregar uma caneta de plástico em lã e aproximá-lo de um fio de 

água e dos pêndulos de bola e de folha, eletrizar balões esfregando-os num 

pedaço de lã, balões eletrizados e açúcar, esferográficas e papelinhos, a título 

de exemplo. 

2.3.2 Informar que na antiga Grécia, o filósofo Tales de Mileto observou 

que pequenos pedaços de palha eram atraídos por âmbar (uma resina 

fossilizada que é utilizada para fazer jóias) quando o esfregava em pelo de 

carneiro. Mencionar que âmbar em grego é eléktron, a palavra que deu 

origem ao termo eletricidade. 

2.3.3 A carga elétrica é uma propriedade física, isto é, uma característica 

das partículas e dos corpos que pode ser medida. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tales_de_Mileto
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
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2.3.4 Através do diálogo concluir que é aceitável admitir que há partículas 

com carga elétrica diferente na constituição dos átomos, e deduzir que estes 

são eletricamente neutros. 

2.3.5 Através do diálogo, levar os alunos a concluir sobre a existência de 

partículas mais pequenas e que constituem os átomos. 

2.3.6 Referir que as partículas que constituem os átomos se denominam 

protões, neutrões e eletrões. 

2.3.7 Informar que, por convenção, se atribui carga elétrica negativa ao 

eletrão e positiva ao protão e que o neutrão não tem carga elétrica. 

2.3.8 Informar os alunos que cargas iguais repelem-se e diferentes se 

atraem. 

2.3.8.1 Recursos educativos: materiais do quotidiano como esferográficas, balões, 

açúcar, água, pano de lã, papelinhos e os pêndulos de bola e de folha. 

2.3.9 Visualização dos filmes ―Just how small is na atom‖ de Jonathan 

Bergmann e de ―CERN_ The Standard Model Of  Particle Physics‖. Informar 

que os modelos de átomos que os alunos irão ver nos filmes são 

representações ou modelos que os cientistas utilizam para explicarem 

inúmeras situações e que não é possível a representação exata de um átomo 

através de desenhos nem de fotografias como aquelas a que estamos 

habituados. 

2.3.10 Explicar aos alunos que, por enquanto, iremos utilizar como modelo 

de átomo o modelo simples de um sistema formado por um centro carregado 

positivamente, o núcleo, rodeado por uma zona negativa onde é possível 

encontrar os eletrões em movimento. 

2.3.10.1 Recursos educativos: filmes ―Just how small is an atom‖ de Jonathan 

Bergmann e de ―CERN the Standard Model of Particle Physics‖. 
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2.3.11 Analisar o texto ―A importância das partículas‖, segundo Feymann, 

com o objetivo de motivar os alunos para a importância destes conteúdos 

para o Homem.  

2.3.11.1 Recurso educativo: ficha de trabalho ―Partículas, Hipóteses, Teorias e 

Factos‖, onde consta o texto ―A importância das partículas‖. 
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2.4 Indicar que existem diferentes tipos de átomos e que átomos do mesmo tipo 

são de um mesmo elemento químico, que se representa por um símbolo 

químico universal.  

2.5 Associar nomes de elementos a símbolos químicos para alguns elementos (H, 

C, O, N, Na, K, Ca, Mg, Al, Cl, S).   

2.5.1 Informar os alunos que os átomos do mesmo elemento químico têm 

todos o mesmo número de protões no núcleo e que esta regra é sempre 

válida. 

2.5.2 Através do diálogo e da Tabela Periódica, mostrar aos alunos que o 

número atómico de cada elemento é o ―seu número de identificação‖. Referir, 

por exemplo, que todos os átomos de carbono têm 6 protões no núcleo e 

todos os átomos de oxigénio têm 8 protões no núcleo. 

2.5.3 Chamar a atenção que atualmente se conhecem apenas 118 

elementos e que são eles que originam as 87 milhões de substâncias 

diferentes que se conhecem. 

2.5.4 Explicar, a título de curiosidade, que a diversidade de substâncias 

depende não apenas da composição química mas também da forma como os 

corpúsculos se ligam uns aos outros. 

2.5.5 Contar que a palavra átomo advém da palavra grega que significa 

partícula indivisível, e que foram os filósofos da antiga Grécia, Demócrito e 

Leucipo no século IV BCE (Before Common Era) os responsáveis pela primeira 

teoria atómica. 

2.5.6 Explicar que estes filósofos acreditavam que toda a matéria era 

constituída por corpúsculos indivisíveis a moverem-se no vazio, a que 

chamaram átomos, mas que agora sabe-se que, na verdade, o átomo é 

constituído por partículas sub-atómicas.  

2.5.7 Com uma pequena quantidade de ferro em pó, proceder à divisão de 

quantidades cada vez mais pequenas. Levar os alunos a concluir que há um 

limite na divisão. Fazer uma analogia com um grupo de clipes e ferro em pó, 

mostrando que é possível dividir uma caixa de clipes até obter um único clipe 

— um ―átomo‖ dos clipes. Quebrando um clipe, deixamos de ter um clipe. De 

modo semelhante, quando atingimos um átomo de ferro, imaginando que 

poderíamos facilmente dividi-lo, deixaríamos de ter ferro. 
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2.5.8 Explicar, a título de curiosidade, que já e possível fazê-lo através de 

reações nucleares, mas que estas são muito difíceis de concretizar e 

envolvem muitos riscos. 

2.5.9 Referir que os cientistas utilizam muitas vezes analogias para 

explicarem ideias científicas. 

2.5.9.1 Recursos educativos: ferro em pó e clipes. 

 

2.5.10 Explicar que os diferentes tipos de elementos se podem classificar em 

grandes grupos: metais, não metais e outros que não são nem uma coisa 

nem outra. 

2.5.11 Conduzir os alunos, de modo que, com a Tabela Periódica à frente 

concluam quais as regras da escrita dos símbolos químicos.  

2.5.12 Explicar que os símbolos químicos devem ser soletrados e não lidos, 

exemplificando. 

2.5.13 Através do diálogo e utilização do ficheiro powerpoint ―Evolução dos 

símbolos dos elementos‖ informar que nem sempre os elementos tiveram esta 

representação, mostrar os símbolos utilizados anteriormente por Dalton, 

referir Berzelius (1779-1848) como o inventor da representação simbólica dos 

elementos como se usam atualmente. 

2.5.14 Induzir os alunos a explicar que a representação simbólica adotada 

foi a mais prática em detrimento da mais complicada. 

2.5.15 Comunicar que se trata de uma linguagem universal a respeitar e 

que é a única linguagem para a representação dos elementos.  
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2.5.15.1 Recursos educativos: Manual, Caderno de Exercícios, Tabela Periódica, 

ficheiro powerpoint ―Evolução dos símbolos dos elementos‖ e ficha 

formativa ―Átomos e moléculas‖.  

 

2.5.15.2 Atividades de consolidação: resolução das questões 1 e 2 da página 144 do 

Manual, das questões 2.1 e 2.2 da página 44 do Caderno de Exercícios e 

da questão 1 da ficha formativa ―Átomos e Moléculas‖ podendo alguns ser 

realizados em casa. 

2.6 Definir molécula como um grupo de átomos ligados entre si.  

2.6.1 Mostrar imagens de moléculas obtidas utilizando técnicas de 

microscopia não ótica (e.g., ATM, ―Atomic Force Microscopy‖). 

2.6.2 Definir molécula como um grupo de átomos ligados entre si em que 

os eletrões desempenham um papel fundamental nas ligações. 

2.6.3 Referir que há diferença de propriedades entre os elementos e os 

seus compostos. Relembrar a diferença entre a água e o hidrogénio e o 

oxigénio. 

2.6.4 Explicar que as moléculas constituem um tipo de corpúsculos 

submicroscópicos em incessante movimento com espaço vazio entre eles. 

2.6.5 Com as caixas de modelos de bolas para os átomos para construção 

de modelos moleculares e com o ficheiro powerpoint ―Moléculas‖, construir os 

modelos moleculares sugeridos.  

2.6.6 Referir e reforçar que os modelos construídos constituem a 

representação de um modelo microscópico que ajuda a explicar algumas 

propriedades macroscópicas dos materiais. 

2.6.6.1 Recursos educativos: imagem, ficheiro powerpoint ―Moléculas‖ e caixas de 

modelos de bolas para os átomos para construção de modelos moleculares.  
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2.7 Classificar as substâncias em elementares ou compostas a partir dos 

elementos constituintes, das fórmulas químicas e, quando possível, do nome 

das substâncias. 

2.8 Descrever a composição qualitativa e quantitativa de moléculas a partir de 

uma fórmula química e associar essa fórmula à representação da substância e 

da respetiva unidade estrutural.  

2.8.1 Mencionar que quando uma molécula é formada por átomos iguais, 

constitui um corpúsculo ou unidade estrutural de uma substância elementar; 

2.8.2 Mencionar que quando uma molécula é formada por átomos que não 

sejam todos iguais, constitui uma partícula ou unidade estrutural de uma 

substância composta ou composto químico. 

2.8.2.1 Recursos educativos: ficheiro powerpoint ―Moléculas‖ e caixas de modelos 

de bolas para os átomos para construção de modelos moleculares. 
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2.8.3 Através do diálogo, induzir os alunos a reconhecer que têm 

diferentes modelos de moléculas ou unidades estruturais à frente e que cada 

molécula diferente corresponde a uma substância. Indicar o nome das 

substâncias apresentadas através dos modelos moleculares.  

2.8.4 Sensibilizar os alunos para a importância da representação simbólica 

universal das moléculas.  

2.8.5 Convidar os alunos a representar as moléculas através de símbologia 

química de modo a que não surjam dúvidas, podendo começar por apresentar 

a fórmula química da água. Levá-los a perceber que as regras são muito 

importantes e que, tratando-se de uma linguagem, é essencial que a saibam 

para poder comunicar. 

2.8.6 Confirmar as regras de escrita das fórmulas químicas. 

2.8.7 Referir que não se altera a estrutura da molécula. Exemplificar com 

água e peróxido de hidrogénio. 

2.8.8 Classificar as substâncias em elementares ou compostas a partir dos 

elementos constituintes, das fórmulas químicas e do nome das substâncias. 

2.8.9 Analisar as imagens de modelos moleculares de substâncias 

elementares e compostas das páginas 142 e 143 do Manual. 

2.8.9.1 Recursos educativos: modelos construídos pelos alunos, Manual e Caderno 

de Atividades. 

2.8.9.2 Atividades de consolidação: resolução das questões 36 à 39 que iniciam na 

página 49 do Caderno de Atividades. 

2.9 Definir ião como um corpúsculo com carga elétrica positiva (catião) ou 

negativa (anião) que resulta de um átomo ou grupo de átomos que perdeu ou 

ganhou eletrões e distinguir iões monoatómicos de iões poliatómicos.  
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2.10 Indicar que os átomos, moléculas ou iões estão em incessante movimento 

existindo espaço vazio entre eles.  

2.10.1 Utilizar um circuito elétrico com uma lâmpada, uma pilha e dois 

elétrodos mergulhados numa solução aquosa açucarada para verificar que 

esta não conduz a corrente elétrica. 

2.10.2 Mergulhar os elétrodos numa solução de cloreto de cobre (II) para 

verificar que esta conduz a corrente elétrica. 

2.10.3 Através do diálogo, ajudar os alunos a concluir que existem 

corpúsculos que não conduzem a corrente elétrica porque as suas unidades 

estruturais são eletricamente neutras não sendo por isso atraídas pelos 

elétrodos, enquanto que há outras que, sendo atraídas são formadas por 

partículas com carga. 

2.10.4 Em diálogo, ajudar os alunos a concluir que existem partículas 

positivas e negativas, uma vez que são atraídos por elétrodos de sinal 

diferente. 

2.10.5 Através de discussão e após a observação das experiências, ajudar 

os alunos a concluir que, além de átomos e moléculas eletricamente neutros 

há outros corpúsculos, os iões, que possuiem cargas.  

2.10.6 Informar, a título de curiosidade, que ião significa ―viajante‖ em 

grego. 

2.10.7 Referir que, à semelhança dos átomos e moléculas também os iões 

estão em incessante movimento nas soluções e também existe espaço vazio 

entre eles.  

2.10.8 Definir catião e anião em função do sinal das cargas. 

2.10.8.1 Recursos educativos: materiais e substâncias para a montagem de dois 

circuitos elétricos. 
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2.10.9 Informar que algumas partículas com cargas resultam de átomos que 

perderam ou ganharam eletrões e outras resultam de moléculas que 

perderam ou ganharam eletrões, originando respetivamente iões 

monoatómicos ou poliatómicos. 

2.10.10 Informar os alunos como se representa o valor e sinal da carga nos 

iões. 

2.10.11 Através do diálogo e de algumas imagens do Manual, explicar a 

formação de iões a partir de partículas, átomos ou moléculas, que receberam 

ou cederam eletrões; distinguir catiões de aniões com diferentes cargas e 

interpretar a representação simbólica.  

2.10.12 Chamar a atenção para o facto das imagens do manual constituírem 

modelos que os cientistas utilizam para ilustrar a realidade, sendo esta 

impossível de representar de modo fidedigno. 

2.10.12.1 Recursos educativos: Manual e Caderno de Atividades. 

2.10.12.2 Atividades de consolidação: resolução das questões 41 à 47 que 

iniciam na página 51 do Caderno de Atividades. 
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2.11 Indicar os nomes e as fórmulas de iões mais comuns (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, 

Al3+, NH4
+, Cl−, SO4

2−, NO3
−, CO3

2−, PO4
3−, OH−, O2−).  

2.11.1 Fornecer tabela com iões (os referidos e outros mais comuns) onde 

se indica o nome e a representação simbólica. 

2.11.2 Referir que nunca se altera a composição dos iões.  

2.11.2.1 Recursos educativos: tabela de iões, Manual e Caderno de Atividades. 

 

2.11.2.1.1 Atividades de consolidação: resolução da questão 1 da página 150 do 

Manual, das questões 42 à 46 que iniciam na página 51 do Caderno de 

Atividades e das questões 1 e 2 que iniciam na página 47 do Caderno de 

Exercícios. 

2.12 Escrever uma fórmula química a partir do nome de um sal ou indicar o nome 

de um sal a partir da sua fórmula química.  

2.12.1 Visualização de redes cristalinas de sais iónicos e referir que 

constituem estruturas diferentes das substâncias moleculares. 

2.12.2 Ajudar os alunos a concluir que as redes cristalinas se formam devido 

a forças elétricas de atração entre iões de cargas opostas. 

2.12.2.1 Recursos educativos: imagem 73 da rede cristalina do cloreto de sódio da 

página 148 do Manual e imagem do fluoreto de cálcio.  
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2.12.3 Através do diálogo, informar quais são os critérios de escrita e de 

leitura dos compostos iónicos. 

2.12.4 Resolução da atividade proposta da página 21 do Caderno de 

Atividades. A atividade consiste em obter um retângulo neutro, isto é, sem 

reentrâncias ou saliências a partir de retângulos com saliências que 

representam aniões e reentrâncias que representam catiões, que se encaixem 

de modo a formar um retângulo. Esta atividade permite que os alunos 

―visualizem‖ a proporção de combinação dos iões em algumas substâncias 

iónicas. 

2.12.4.1 Recursos educativos: tabela de iões, ficha formativa ―Substâncias Iónicas, 

Manual, Caderno de Atividades e Caderno de Exercícios. 

 

2.12.4.2  Atividades de consolidação: resolução da atividade ―Pratica para‖ da 

página 150 do Manual, resolução das questões 48 e 49 da página 52 do 

Caderno de Atividades, da questão 2.3 do Caderno de Exercícios e das 

questões da ficha formativa ―Substâncias Iónicas‖  
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3 A linguagem dos químicos para as substâncias puras 

e para as misturas  

3.1.1 Com os modelos moleculares anteriormente construídos pelos alunos, 

criar misturas de substâncias e convidar os alunos a representar as misturas 

através de simbologia química das substâncias que as constituem, de modo a 

que não surjam dúvidas.  

3.1.2 Esclarecer que uma substância é formada por moléculas iguais e que 

uma mistura é um conjunto de moléculas diferentes. 

3.1.3 Levá-los a perceber que as regras da escrita dos químicos são muito 

importantes e que, tratando-se de uma linguagem, é essencial que a saibam 

para se poder comunicar. Referir, mais uma vez, que se trata de uma 

linguagem universal. 

3.1.3.1 Recursos educativos: modelos moleculares, ficha formativa ―Átomos e 

Moléculas‖, Manual, Caderno de Atividades e Caderno de Exercícios. 

3.1.3.2 Atividades de consolidação: resolução de questões da página 139 do 

Manual, das questões 30 à 40 que iniciam na página 47 do Caderno de 

Atividades, e das questões da página 42 à 45 do Caderno de Exercícios e 

resolução das restantes questões da ficha formativa ―Átomos e Moléculas‖. 

4 Transformações químicas: evidências macroscópicas 

(pré-requisito do 7.º ano) 

4.1.1 Relembrar, através do diálogo, como se identifica a ocorrência de 

uma reação química, exemplificando com reações químicas do quotidiano 

como a digestão dos alimentos, respiração, corrosão dos metais, queima do 

papel, combustão do gás doméstico, fotossíntese, a título de exemplo. 

4.1.2 Mostrar algumas matérias de uso comum e que são obtidas através 

da indústria química, como medicamentos, sabonetes, detergentes, tintas, a 

título de exemplo e referir a importância da indústria química na qualidade de 

vida do cidadão. 
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4.1.3 Explicar que a manutenção da qualidade de vida e a preservação do 

ambiente só é possível através do conhecimento e controlo de reações 

químicas. 

4.1.4 Relembrar que há reações que ocorrem espontaneamente, bastando 

colocar duas ou mais substâncias em contacto, e que outras reações para 

ocorrerem, necessitam de receber energia do exterior. Exemplificar com 

reações que ocorrem no quotidiano e que necessitem de energia sob a forma 

de calor, de radiação e de corrente eléctrica.‖  

4.1.5 Relembrar que energia é uma grandeza física, não é um reagente. 

4.1.6 Perguntar/analisar com os alunos de que forma é que o material 

novo, produtos, que se obtém é diferente do material inicial, reagentes. 

5 Explicação e representação de reações químicas 

5.1 Indicar o contributo de Lavoisier para o estudo das reações químicas. 

5.1.1 Apresentar um ficheiro com diversas imagens e frases de Lavoisier e 

explorá-las, focando pormenores de cada uma e associando-a à vida e ao 

trabalho de Antoine Lavoisier.  

5.1.1.1 Recurso educativo: ficheiro ―Antoine Lavoisier‖ com imagens e frases. 

 

5.2 Verificar, através de uma atividade laboratorial, o que acontece à massa total 

das substâncias envolvidas numa reação química em sistema fechado.  

5.3 Concluir que, numa reação química, a massa dos reagentes diminui e a 

massa dos produtos aumenta, conservando-se a massa total, associando este 

comportamento à lei da conservação da massa (lei de Lavoisier).  
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5.3.1 Explicar o que é um sistema aberto e um sistema fechado. Dar 

exemplos do quotidiano.  

5.3.2 Os alunos realizarão a reação do vinagre com fermento sobre uma 

balança de precisão semi-analítica em sistema fechado. 

5.3.3 Demonstrar, em sistema fechado, a reação de precipitação do iodeto 

de chumbo sobre uma balança de precisão semi-analítica como se apresenta 

na página 113 do Manual.   

5.3.4 Demonstrar a reação de uma fita de magnésio e ácido clorídrico em 

sistema fechado, como se apresenta na página 114 do Manual.   

5.3.5 Levar ao alunos a confirmar que os gases também têm massa a 

partir das observações da reação do vinagre com o fermento sobre uma 

balança de precisão.  

5.3.6 Através do diálogo, conduzir ao alunos de modo a que concluam que, 

se a massa total se mantém, então a massa dos reagentes terá que diminuir, 

e a massa dos produtos aumentar nas mesmas quantidades, associando este 

comportamento à lei da conservação da massa (lei de Lavoisier). 

5.3.6.1 Recursos educativos: Manual, Caderno de Atividades, Guião experimental 

―Conservação da massa numa reação química‖ e material e substâncias 

para a realização das atividades laboratoriais. 

 

5.3.6.2 Atividades de consolidação: resolução em aula e em trabalho de casa, das 

questões 1 e 2 da página 115 do Manual, da questão 18 da página 43 do 

Caderno de Atividades e das questões colocadas no Guião experimental 

―Conservação da massa numa reação química‖. 
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5.4 Concluir, a partir de representações de modelos de átomos e moléculas, que 

nas reações químicas há rearranjos dos átomos dos reagentes que conduzem 

à formação de novas substâncias, conservando-se o número total de átomos 

de cada elemento.  

5.5 Representar reações químicas através de equações químicas, aplicando a lei 

da conservação da massa.  

5.5.1 Referir que os átomos  se agrupam para constituir um estado de 

maior estabilidade. 

5.5.2 Referir que são forças elétricas as responsáveis pela união dos 

átomos. Os eletrões que se encontram mais afastados dos núcleos são os que 

serão responsáveis pela união dos átomos. 

5.5.3 Representar no quadro o modelo de ligação da molécula do 

hidrogénio, de modo simplificado, com a indicação de que há uma zona do 

espaço onde os dois eletrões são partilhados pelos dois núcleos, garantindo a 

ligação. 

5.5.4 Relembrar que na eletrólise da água se obtém hidrogénio e oxigénio 

no estado gasosos a partir da água no estado líquido. 

5.5.5 Com os modelos moleculares da água, levar os alunos a deduzir que 

para a molécula da água originar hidrogénio e oxigénio é necessário que os 

átomos que a constituem se separem, e que para se formarem as moléculas 

de hidrogénio e oxigénio, necessitam de duas moléculas de água nos 

reagentes. 

5.5.6 Com esta analogia e com base na conservação da massa verificada 

experimentalmente às demais reações, os alunos devem ser levados a 

concluir sobre a relação entre a quantidade de átomos do mesmo elemento 

nos reagentes e nos produtos da reação. 

5.5.7 Para a reação da eletrólise da água: 

Referir o nome da substância inicial, recorrer ao modelo molecular 

da água e escrevê-la em simbologia química; 

Referir o nome das substâncias formadas, recorrer aos modelos 

moleculares do hidrogénio e oxigénio construídos e escrevê-las em 

simbologia química; 

Escrever a equação de palavras; 

Escrever a equação química; 



65 

 

Acertar a equação química. 

5.5.8 Para cada uma das reações realizadas experimentalmente: 

Referir o nome das substâncias que constituem os reagentes e 

escrevê-las em simbologia química; 

Referir o nome das substâncias formadas, os produtos, e escrevê-

las em simbologia química; 

Escrever a equação de palavras; 

Escrever a equação química; 

Proceder ao acerto, a fim de representar reações químicas através 

de equações químicas. 

5.5.8.1 Recursos educativos: modelos das moléculas da água, do hidrogénio e do 

oxigénio feitos com os modelos de bolas anteriormente construídos, 

Manual, Caderno de Atividades, Caderno de Exercícios e ficha formativa 

―Acerto de Equações Químicas‖. 

 

5.5.8.2 Atividades de consolidação: resolução das questões da página 157 do 

Manual, das questões 50 à 55 que iniciam na página 52 do Caderno de 

Atividades e das questões 3 e 4 da página 49 do Caderno de Exercícios, 

das questões da ficha formativa ―Acerto de Equações Químicas‖ sendo 

alguns propostos para serem realizados em casa. 

É proposto que os dois pontos das metas referentes à pressão dos gases sejam 

abordados antes da velocidade das reações químicas.  

Associar a pressão de um gás à intensidade da força que os corpúsculos 

exercem, por unidade de área, na superfície do recipiente onde estão 

contidos.  
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Relacionar, para a mesma quantidade de gás, variações de temperatura, de 

pressão ou de volume mantendo, em cada caso, constante o valor de uma 

destas grandezas. 
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Anexo 2 

Diapositivos correspondentes ao ficheiro powerpoint “Evolução dos símbolos dos 

elementos” 
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Anexo 3 

Diapositivos correspondentes ao ficheiro powerpoint “Moléculas” 
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Anexo 4 

 

Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Álvaro Velho – Lavradio 
FQ 

Assuntos: Natureza corpuscular da matéria e estados físicos- APL 
Nome: _________________________ nº _____ Turma: _____ Data:____/____/____ 

Lê as questões que se apresentam. Quando tiveres realizado as experiências que se 
propõem deverás saber responder. Para isso terás de observar com atenção o que acontece 
em cada situação. 

(1) Existem espaços vazios entre as partículas? 
(2) Será que as partículas se movem? 
(3) Como são os espaços vazios e o movimento das partículas nos três estados físicos da 

matéria? 
(4) Como será o grau de organização das partículas nos três estados físicos da matéria? 
(5) Como é que a agitação dos corpúsculos se relaciona com a temperatura? 
(6) Como é que os espaços físicos se relacionam com a temperatura? 

 

1. Difusão em sólidos 

Material necessário 

1 caixa de Petri 

Algumas gotas de ácido (ou de base) 

1 conta gotas 

Corante universal 

Geleia de agar 

Procedimento 

Preparar previamente a geleia com o corante para 

que solidifique. 

Colocar no centro uma gota de ácido (ou base). 

Regista o que 

observas:________________________________________________________ 

 

2. As partículas ocupam espaços entre as partículas (I) 
Material necessário 

2 gobelés 

2 conta gotas 

Corante alimentar 

Água  

etanol 

Procedimento 

Encher até transbordar com água 

cada um dos gobelés 

Deixar cair cuidadosamente 

algumas gotas de água num gobelé e 

algumas gotas de etanol noutro. 

Regista o que observas: 

Quando adicionas água com 

corante:____________________________________________________ 

Quando adicionas etanol com 

corante:___________________________________________________ 
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3. As partículas ocupam espaços entre as partículas (II) 

Material necessário 

2 gobelés 

Feijão seco 

Areia fina 

Procedimento 

Encher um dos gobelés com feijão seco 

Adicionar cuidadosamente areia fina  

Regista o que observas: ___________________________ 

 

 

 

4. Compressibilidade dos sólidos, líquidos e gases 

Material necessário 

3 seringas 

Água 

Areia 

Procedimento 

Pressionar o êmbolo de cada seringa. Largar o êmbolo e pressionar novamente. 

       

Regista o que observas: 

Na seringa com ar: __________________________________________ 

Na seringa com água: ________________________________________ 

Na seringa com areia: ________________________________________ 

 

5. Movimento das partículas  

Material necessário 

2 Espátulas 

Vidro de relógio 

2 gobelés 

Cristais de permanganato de 

potássio 

Água fria  

Água quente 

Procedimento 

Despejar um pouco de água fria para um gobelé e aguardar que o líquido 

se estabilize. Repetir o procedimento com água quente. 

Colocar, em simultâneo,  alguns cristais de permanganato de potássio em 

cada gobelé. 

Regista o que observas: 

Na água fria: __________________________________________ 

Na água quente: ________________________________________ 
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6. O volume do gás depende da temperatura 

Material necessário 

Balão de vidro com tampa de borracha e tubo de vidro 

1 gobelé com água 

 Procedimento 

 

Regista o que observas na situação 3:_______________________-________ 

 

7. Para casa: 

A - Enche um balão pequeno com ar. De seguida coloca-

o no congelador durante a noite.  

Regista as alterações que observas no balão no dia 

seguinte: 

___________________________________________________ 

B - Responde a cada uma das questões iniciais apresentadas. 

FIM 

Adaptado de Wilson, E. (2005). Teaching Chemistry to KS4. London: Hodder Education. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

1. Arrefecer o balão 

e o ar colocando-

o sob uma 

torneira de água 

fria ou em água 

com gelo. 

2.  Segurar o balão 

como se indica na 

figura 

3. Pedir a um colega que 

segure o balão como se 

indica na figura 
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Anexo 5 

 

 

 

Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Álvaro Velho – Lavradio 
FQ 

Assuntos: Natureza corpuscular da matéria e estados físicos- APSA 
Nome: _______________________ nº _____ Turma: _____ Data:____/____/____ 
 

1. Completa cada espaço da tabela com as caraterísticas que se apresentam na primeira 

coluna e que correspondam a cada estado físico apresentado: 

 Sólidos Líquidos Gases 

Exemplo 
Prego de 

ferro  
Água a 25ºC 

Ar atmosférico 

a 25ºC 

Energia cinética das partículas    

Tipo de movimento das partículas    

Velocidade de difusão    

Forças de interação entre as 

partículas 
   

Espaços entre as partículas    

Volume    

Forma    

Compressibilidade    

Densidade    

 

2.  Indica qual o estado físico a que se refere cada uma das frases  

(A) Tem forma definida e volume constante. ___________________ 

(B) Fica com a forma do recipiente que o contém e tem volume constante. ___________________ 

(C) Os corpúsculos possuem total liberdade de movimentos. ___________________ 

(D) É facilmente compressível. ___________________ 

(E) As forças de ligação entre os corpúsculos são muito fracas. ___________________ 

(F) Não possui forma própria e ocupa todo o volume do recipiente que o contém. ___________________ 

 

FIM 
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Anexo 6 

 

 

Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de Álvaro Velho – Lavradio 
FQ  

Assuntos: Átomos e moléculas 
 
Nome: ______________________________ nº _____ Turma: _____ 

 

1. Completa corretamente a tabela seguinte. 

 Representação 

simbólica 
Significado da representação 

a) N 1 átomo de azoto 

b)  1 átomo de sódio 

c) 3 Al 3 átomos de alumínio 

d) 4 Ag  

e) 8 F  

f) 13 O  

g)  1 dúzia de átomos de alumínio 

h)  3dezenas de átomos de magnésio 

i) 4 Cl  

j) 8 Ca  

l)  6 átomos de potássio 

n)  7 átomos de lítio 

o)   14 de átomos de hélio 

 

2. Observa os modelos moleculares da Figura e os nomes dos elementos 

correspondentes às esferas que os representam. 

 

2.1. Consultando a TP, escreve, na 3.ª linha da tabela, o símbolo químico de cada 

um dos elementos referidos.  

 

Hidrogénio Carbono Azoto Oxigénio Enxofre Cloro 
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2.2. Na tabela que se segue apresentam-se modelos moleculares. Escreve a 

fórmula química correspondente a cada modelo de molécula representada e indica 

se se trata da representação de uma substância elementar ou de uma substância 

composta. 

 

________ 

________ 

 

________ 

________ 

 

________ 

________ 

 

________ 

________ 

 

________ 

________ 

 

________ 

________ 

 

________ 

________ 

 

________ 

________ 

 

________ 

________ 

 

________ 

________ 

 

3. O modelo molecular  , onde           corresponde ao modelo do 

elemento fósforo e      corresponde ao modelo do elemento hidrogénio, 

representa uma molécula da substância de fórmula química: 

 

(A) ___FH3     (B) ___PH3    (C) ___P3H 

   Assinala com X a resposta correta 

 

4. Em cada diagrama que se segue, apresentam-se modelos de moléculas. 

Representa, através de simbologia química o que se encontra em cada diagrama, 

indicando se se trata da representação de substâncias puras ou de misturas. 
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5. Completa o quadro 

Fórmula 

química 

Nome dos elementos que as 

constituem 

Número total de átomos em 

cada molécula 

N2   

O3   

CO2   

C3H8   

H2SO4   

NH3   

H2S   

NaHO   

Ca(HO)2   

Al(HO)3   

Ca3(PO4)2   

(NH4)3PO4   

 

6. Completa os quadros com simbologia química. 

Representação 

Química 
Quantidade 

 de moléculas 

 Representação 

Química 
Quantidade de moléculas 

  3 moléculas de N2   2 moléculas de H2S 

 16 moléculas de O3   10 moléculas de NaHO 

 12 moléculas de CO2   1 molécula de Ca(HO)2 

 5 moléculas de C3H8   3 moléculas de Al (HO)3 

 1 molécula de H2SO4   15 moléculas de Ca3(PO4)2 

 8 moléculas de NH3   4 moléculas de (NH4)3PO4 
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7. Considera as seguintes representações simbólicas: 

Representação 
Nº de 

moléculas  
Constituição de uma molécula 

Número total de 

átomos existentes 

nas moléculas 

I2    

4 O3    

3 SO2    

NO2    

2 Cl2    

5 S8    

C3H6O    

H3PO4    

5 C2H6    

2 H2O2    

6 Ca(HO)2    

13 Al (HO)3    

9 Ca3(PO4)2    

7(NH4)3PO4    
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Anexo 7 

 

 

Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Álvaro Velho – Lavradio 
Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Álvaro Velho – Lavradio 

FQ  - Assunto: Substâncias iónicas 
Nome: ______________________________ nº _____ Turma: _____ 

1. Classifica as afirmações seguintes em verdadeiras ou falsas e corrige as 

falsas: 

(A) ___ Se um átomo ganha dois protões fica com carga 2─. 

(B) ___ Um catião ganhou protões. 

(C) ___ Os átomos são eletricamente neutros. 

(D) ___ Quando átomos ou moléculas perdem ou ganham electrões, transformam-

se em iões. 

(E) ___ Quando um átomo ganha eletrões transforma-se num catião. 

(F) ___ O ião zinco é um anião. 

(G) ___ O átomo de cálcio capta dois eletrões para se transformar no ião Ca2+ 

2. Consultando a tabela de iões, escreve as fórmulas químicas das seguintes 

substâncias iónicas: 

(A) Óxido de cálcio 

(B) Carbonato de potássio 

(C) Sulfato de alumínio 

(D) Hidróxido de magnésio 

(E) Óxido de lítio 

(F) Cloreto de cálcio 

(G) Fluoreto de sódio 

(H) Nitrato de prata 

(I) Cloreto de amónio 

3. Escreve o nome dos seguintes compostos iónicos: 

a) NaCl 

b) KHO 

c) Ca(HO)2 

d) AlCl3 

e) ZnCl2 

f) Ca(NH3)2 
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Anexo 8 

 

 Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de Álvaro Velho – Lavradio 
FQ  

Assunto: Acerto de equações químicas – 8º Ano  
 

Nome: ______________________________ nº _____ Turma: _____ 

1. Acerta as equações químicas que se apresentam. 

a) Ca (s)   +    O2 (g)  CaO(s) 

b) H2 (g)   +    F 2(g)  HF (g) 

c) S8 (s)   +    O2(g)  SO2 (g) 

d) H2 (g)   +   O2(g)  H2O (g) 

e) Li (s)   +    H2O(l)  LiOH (aq)  +    H2 (g) 

f) HBCl (aq)   +    MnO2(s)  Cl2 (g)  +   MnCl2(aq)  +    H2O(l) 

g) Na(s)   +    H2O(l)  NaHO(aq)  +    H2(g) 

h) HBr(aq)   +    MnO2(s)  Br2  +    MnBr2(aq)  +    H2O(l) 

i) Mg(HO)2(s)   +    HCl(aq)  MgCl2(s)  +    H2O(l) 

j) Ca3P2(s)   +    H2O(l)  Ca(HO)2(aq)  +    PH3(g) 

l) O2(g)   +    Hg(l)  HgO(s) 

m) H2(g)   +   O2(g)  H2O(g) 

n) S8(s)   +    O2(g)  SO2(g) 

o) I2(g)   +    H2(g)  HI(g) 

p) CO2(g)  +    NaHO(aq)  Na2CO3(aq)  +    H2O(l) 

q) Cu2S(s)  +    O2(g)  CuO(s)  +    SO2(g) 

r) N2O5(s)   +    H2O(l)  HNO3(aq) 

s) ZnS(s)   +   O2(g)  SO2(g)  +    ZnO(s) 
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Anexo 9: Questionário de validação 

 

Estimado(a) colega, 

O presente questionário insere-se no âmbito de uma pesquisa para a realização de 

uma dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Ensino da Física e da Química 

cujo tema é “Explicar e representar reações químicas no 8.ºano”. As questões referem-

se à avaliação de uma proposta de metodologia de ensino de reações químicas, 

desenvolvida com base na literatura sobre ensino e na experiência profissional da 

autora. 

Desde já agradeço a sua colaboração. 

[Maria José Menas, Professora na EB23 Álvaro Velho, Barreiro] 

Instruções para responder ao questionário:  

• Assinale a resposta que pensa ser a mais próxima da sua opinião; 

• Não se trata de um teste, pelo que não há respostas certas ou erradas;  

• Seja espontâneo(a) e sincero(a) nas suas respostas;  

• No final, verifique se respondeu a todas as questões;  

• Não se identifique. Este questionário é anónimo; a informação fornecida será 

tratada de forma confidencial e utilizada apenas para os propósitos do estudo 

de investigação a que se destina.  

As suas respostas serão importantes para melhorar o ensino da Química.  

1. Dados gerais 

1.1. Sexo 

 Masculino 

 Feminino 

1.2. Idade 

 Menos de 30 anos 

 30 a 40 anos 

 41 a 50 anos 

 51 a 60 anos 

 Mais de 60 anos 
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1.3. Qual é o seu grau académico mais elevado? 

 Bacharelato 

 Licenciatura 

 Curso de Pós-graduação 

 Mestrado na Área de Formação Especifica 

 Mestrado em Ciências da Educação 

 Doutoramento 

 Outros Cursos 

1.4. Durante quantos anos lecionou o 3.º ciclo do Ensino Básico (inclua o corrente, 

se adequado)? 

 Menos de 10 anos 

 10 a 20 anos 

 21 a 30 anos 

 31 a 40 anos 

 Mais de 40 anos 

2. Para responder aos itens seguintes, tenha em conta: 

 Os objetivos gerais e os descritores das metas curriculares homologadas para o 

3.º ciclo do Ensino Básico para a disciplina de Ciências Físico-Químicas no 

domínio das Reações Químicas, subdomínio Explicação e representação de 

reações químicas, que se incluem em anexo; 

 A proposta de metodologia. 

 
Concorda 

totalmente 

Concorda 

parcialmente 

Sem 

opinião 

Discorda 

parcialmente 

Discorda 

totalmente 

A. Os pré-requisitos apresentados na metodologia de 

abordagem são os suficientes.      

B. Os objetivos e descritores com conteúdos 

apresentam uma sequência coerente.      

C. A sequência apresentada contempla todos os 

objetivos para este subdomínio.      

D. O modo como se propõe a abordagem dos 

conteúdos favorece o raciocínio do aluno.      
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Concorda 

totalmente 

Concorda 

parcialmente 

Sem 

opinião 

Discorda 

parcialmente 

Discorda 

totalmente 

E. O carácter experimental encontra-se 

suficientemente contemplado.      

F. A abordagem proposta faz a ligação dos 

conteúdos com a sociedade e com o dia-a-dia dos 

alunos. 
     

G. Os recursos educativos estão suficientemente 

diversificados.      

H. Nas diversas ilustrações apresentadas nos recursos 

educativos encontra-se explícito que se tratam de 

modelos para compreensão da realidade e não da 

própria realidade. 

     

I. O nível de profundidade da abordagem é 

adequado ao 8.º ano e ao nível etário dos alunos.      

3. Na(s) situação(ões) de não concordância, e em que considere pertinente recomendar 

proposta(s) de alteração, por favor utilize este espaço para as descrever. 
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Anexo 10 

 

Respostas de três professores à questão 3. Para facilitar a análise e verificar a coerência das 

respostas, apenas se colocam os itens onde não há concordância total. 

P
ro

fe
ss

o
r 

A
 

Concorda 

parcialmente 

Discorda 

parcialmente 
Sugestões apresentadas/comentários 

• Os objetivos e 

descritores 

com 

conteúdos 

apresentam 

uma 

sequência 

coerente. 

• O modo como 

se propõe a 

abordagem 

dos conteúdos 

favorece o 

raciocínio do 

aluno 

•  A abordagem 

proposta faz a 

ligação dos 

conteúdos com 

a sociedade e 

com o dia-a-dia 

dos alunos. 

• O nível de 

profundidade da 

abordagem é 

adequado ao 8.º 

ano e ao nível 

etário dos 

alunos 

 

 Iões poliatómicos: moléculas que ganharam ou cederam eletrões. 

Sugere-se que refira grupos de átomos e não moléculas, tal como 

proposto nas metas curriculares. 

 Regras para a escrita de fórmulas químicas, implica conhecimentos 

que os alunos ainda não adquiriram. Sugere-se que sejam abordadas 

apenas as básicas. 

 Sugere-se que as reações químicas como rearranjos de átomos sejam 

abordadas antes da Lei de Lavoisier, tal como proposto nas metas 

curriculares. 

 No 9.º ano de escolaridade, os alunos estudarão a ligação química, 

pelo que é prematuro e poderá confundir os alunos a abordagem 

destes conteúdos. 

 A abordagem dos conteúdos raramente faz a ligação com a 

sociedade e com o dia-a-dia dos alunos. Apesar destes conteúdos 

terem um carácter “pouco prático”, sugere-se que tente exemplificá-

los recorrendo a situações comuns ao dia a dia dos alunos. 

 

P
ro

fe
ss

o
r 

B
 

Concorda 

parcialmente 

Discorda 

parcialmente 
Sugestões apresentadas/comentários 

• Os objetivos e 

descritores com 

conteúdos 

apresentam uma 

sequência 

coerente. 

• A abordagem 

proposta faz a 

ligação dos 

conteúdos com 

a sociedade e 

com o dia-a-dia 

dos alunos. 

• Os pré-

requisitos 

apresentados 

na 

metodologia 

de abordagem 

são os 

suficientes. 

 A linguagem utilizada nas metas homologadas nem sempre serve o 

rigor científico. 

 Na ilustração dos clips versus limalha de ferro, não concordo com o 

paralelismo. Enquanto a imagem do clip é suficiente por si só, para 

perceber a identidade e por isso a unidade estrutural é o clip, já a 

limalha não faz sentido pois parece que podemos partir átomos ao 

partir limalha. 

 

P
ro

fe
ss

o
r 

C
 Concorda 

parcialmente 
Sugestões apresentadas/comentários 

• Os objetivos e 

descritores com 

conteúdos 

apresentam uma 

sequência 

coerente. 

 Talvez fosse vantajosa a introdução das metas relativas à pressão de um gás na 

sequência do ponto 2.1. 

 

 


