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Caro colega professor
A presente Sequência Didática (SD) é fruto de uma pesquisa de

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, onde se analisaram as

contribuições de uma sequência didática para o ensino de Teoria Atômica e

Tabela Periódica.

Como reflexão da pesquisa, salientamos que o uso desta SD favoreceu

o processo de ensino dos conteúdos abordados, envolvendo professor e

alunos em aulas mais dinâmicas e significativas, favorecendo a compreensão

da linguagem química, além de possibilitar ao docente uma reflexão sobre

sua prática profissional.

A sequência didática apresentada neste livro foi planejada e aplicada

em turmas do 9º ano do ensino fundamental, mediante a seleção de

recursos didáticos e metodologias apropriadas, levando em consideração

características das turmas, idade dos alunos, aspectos físicos da escola,

conteúdos previstos para serem trabalhados naquele ano de escolaridade,

tempo disponível para o seu desenvolvimento e, principalmente, o desejo de

despertar nos estudantes a curiosidade e o interesse em aprender, visando

favorecer a apresentação e a compreensão dos conteúdos.

Nela, você encontrará recursos diferenciados que envolvem o uso de

textos, vídeos e atividades práticas que integram os conhecimentos dos

temas propostos para estudo.

https://pixabay.com/pt/vectors/animação-cores-lápis-escola-1298762/



Neste livro, você também encontrará as informações necessárias

para aplicar a sequência didática em suas aulas, podendo adaptar as

atividades propostas à realidade de sua escola. Nas próximas seções são

apresentadas as seis etapas que compõem esta SD, sendo indicado o

objetivo, a organização e os recursos didáticos necessário para o

desenvolvimento de cada uma delas, além de páginas prontas para

impressão e sugestões de atividades alternativas.

Nosso desejo é que você tenha um material rico em recursos e

estratégias de ensino a fim de auxiliá-lo em suas aulas.

Desejamos uma ótima leitura e um bom trabalho!

https://pixabay.com/pt/illustrations/professor-experiências-ciência-2816112/
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O QUE É UMA    
SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA?

7

As sequências didáticas (SD) são ferramentas didático-

pedagógicas compostas por atividades organizadas em torno

de um eixo central, que buscam trabalhar habilidades e

competências no estudante envolvendo determinado

assunto. Em termos técnicos, as SD são constituídas por um

conjunto de atividades que apresentam orientações para

auxiliar o professor no seu desenvolvimento de forma

técnica e metodologicamente organizada, prontas para serem

usadas quando se desejar.

Vários autores trazem suas definições sobre o

conceito de sequência didática. Citamos, a seguir, a definição

dada por dois deles, nos quais nos baseamos para o

desenvolvimento da SD aqui apresentada.



Para Freschi e Ramos Para Zabala

 Sequências didáticas são

constituídas por um conjunto de

atividades que se complementam

a partir de questionamentos,

atitudes, procedimentos e ações

que os alunos executam tendo o

professor por mediador, sendo

um processo organizado e

flexível que leva em conta os

interesses e necessidades dos

alunos, estimulando a autonomia

e a capacidade de argumentação

dos mesmos (FRESCHI e

RAMOS, 2009).

 Sequências didáticas “são um

conjunto de atividades ordenadas,

estruturadas e articuladas para a

realização de certos objetivos

educacionais, que têm um

princípio e um fim conhecidos

tanto pelos professores como

pelos alunos” (ZABALA 2010, p.

18).

8 Fonte: as autoras.Fonte: as autoras.



Por que ensinar Teoria Atômica 
e Tabela Periódica em uma 

sequência didática?

No Brasil, pesquisas são realizadas com o intuito de avaliar e entender

a relação entre ensino e aprendizagem, visando a melhoria desses processos

educacionais. Parte dessas pesquisas são direcionadas ao desenvolvimento

cognitivo do aluno, visto que muitos deles apresentam dificuldades em

aprender determinados conteúdos (ALVES e FERREIRA, 2018; SILVA e

COSTA, 2018; SANTOS et al., 2018).

No Ensino Fundamental, mais precisamente no nono ano, a disciplina

de ciências aborda conceitos de física e química, o que requer do aluno

habilidades como pensamento lógico, capacidade de abstração, noções de

espaço, resoluções de álgebra e aritmética que muitos ainda não dominam

nessa fase, fazendo com que não consigam aprender seus conteúdos por

considerá-los de difícil compreensão (PEREIRA, OLIVEIRA e COSTA, 2013).

O estudo da teoria atômica e tabela periódica neste ano de

escolaridade tem grande significado para a continuidade dos estudos dos

alunos no ensino médio. É neste momento que o estudante pode construir

os conceitos necessários para os anos seguintes de escolaridade, que se

apresentarão mais complexos. Desta forma, o ensino deve estar pautado em

uma atuação reflexiva do docente, reconhecendo as dificuldades que podem

surgir e identificando possíveis soluções.

9



A aspiração por estratégias de ensino que possam servir como

auxiliadoras na prática docente é uma constante no planejamento dos

professores. Nesta tarefa de planejamento os professores podem incluir o uso

de diferentes recursos para otimizar, favorecer e melhorar o processo

educativo, com o uso de sequências didáticas sendo uma opção para favorecer

a organização e a aplicação das atividades a serem propostas.

Sendo assim, ao organizar uma sequência didática a partir de um

conjunto de atividades e recursos que estimulam e permitem ao estudante

trabalhar conceitos de forma diversificada, o professor pode possibilitar ao

aluno a chance de ser protagonista no processo de aprendizagem.

As etapas de uma sequência didática, bem como as atividades que as

estruturam e as relações que se estabelecem entre cada uma delas, devem

servir para definir “as razões que a justificam e a necessidade de introduzir

mudanças ou atividades novas que a melhorem” (ZABALA, 2010, p. 54).

Não se trata apenas de ensinar um conteúdo, mas sim formar cidadãos

conscientes de sua capacidade reflexiva e participativa na construção e

consolidação de seu conhecimento ( KRASILCHIK e MARANDINO, 2004). É

seguindo nesta linha de pensamento que as atividades desta SD foram

propostas, investindo no uso de vídeo, jogo, texto e na modelagem.

A sequência didática está organizada contendo seis etapas. As três

primeiras etapas abordam conceitos referentes a teoria atômica, enquanto a

quarta e quinta etapas envolvem conceitos de tabela periódica, com a sexta

etapa trabalhando os dois temas de forma integrada.

Esperamos ajudar em sua busca por novas alternativas para ensinar!

10



CONVERSANDO SOBRE O 
ÁTOMO

etapa 1

Ensinar sobre o que pode ser visto e tocado já apresenta suas

particularidades, imagine, ensinar sobre algo intangível e invisível aos olhos

de um adolescente. Desta forma, como apresentar e permitir ao aluno

construir conhecimento a respeito de partículas subatômicas e do próprio

átomo?

A construção do conceito de átomo remonta à Grécia antiga e

caminha até os dias atuais. Os alunos não só possuem dificuldade em

compreender o conceito de átomo, mas também o fato de que houve uma

construção histórica desenvolvida a partir das observações de vários

personagens ao longo do tempo (ANDRADE, 2015), iniciando com a

observação da natureza pelos filósofos gregos até as pesquisas

desenvolvidas pelos cientistas em seus laboratórios.

Por esta razão optamos por iniciar o estudo de teoria atômica a

partir da conceituação de átomo desenvolvida pelos filósofos gregos, a

partir da leitura de um texto literário, debate e da montagem de quebra-

cabeças.

11
Fonte: https://www.ex-isto.com/2019/05/primeiros-filosofos.html 



CONVERSANDO 
SOBRE O ÁTOMO

ORGANIZANDO   A    AULA

OBJETIVO:
 Identificar o conhecimento dos alunos sobre átomo;
 Apresentar o histórico da conceituação de átomo pelos

filósofos gregos.

CONTEÚDOS ABORDADOS:
 Conceito de átomo e o histórico desta conceituação.

ESTRATÉGIAS:
 Leitura, debate e jogo de quebra-cabeça.

MATERIAIS NECESSÁRIOS:
 Texto literário:“Memórias de um átomo”;
 Jogo de quebra-cabeça “O átomo dos filósofos”.

ATIVIDADES:
 Leitura do texto literário com posterior debate e exposição

oral das ideias preexistentes dos alunos sobre átomo.
 Apresentação sobre a evolução do pensamento dos filósofos

gregos sobre a composição da matéria e a definição de
átomo utilizando um jogo de quebra-cabeça.

DURAÇÃO:
 Três aulas de 50 minutos. 

ETAPA 1

12 Fonte: as autoras.



Uso de textos nas aulas de 
ciências

13

A leitura possui a capacidade de nos mover sem sairmos do lugar. É

de acordo com este pensamento que iniciamos a sequência didática, com a

leitura sendo empregada como forma de instigar e sensibilizar o aluno a

conhecer e buscar respostas sobre determinado tema.

As estratégias de leitura empregadas no ensino podem favorecer o

desenvolvimento da aprendizagem nas diversas disciplinas escolares,

incluindo a disciplina de ciências, apresentando importância tanto para um

aprimoramento das atividades utilizadas pelo professor, “como para a

formação do aluno, motivando-o a refletir, criar, imaginar e entender

melhor os conceitos científicos” (ASSIS e TEIXEIRA, 2003 p. 3).

Memórias de um átomo é o texto escolhido como forma de incentivar

o aluno a pensar sobre o

átomo. Apesar de possuir

palavras não usuais ao

vocabulário dos alunos,

acreditamos que o

professor possa auxilia-los

na leitura, incentivando-os

a crescer através do

aprendizado de novos

termos. O que importa

não é a disciplina, e sim o

desejo de vê-los tendo

acesso a um novo

conhecimento.



O uso de jogos em sala de aula
Os jogos propiciam a realização de atividades que possibilitam aos

participantes exercitar a mente e a imaginação. São considerados como

atividades lúdicas que agradam, entretêm, entusiasmam e ensinam com maior

eficiência, porque transmitem as informações de várias formas, estimulando

diversos sentidos e sem se tornarem cansativas.

Para Kishimoto (2011), o jogo é considerado uma atividade que

apresenta duas funções: uma lúdica e outra educativa. Quando o jogo é

utilizado em sala de aula essas duas funções necessitam estar em equilíbrio,

pois se têm como objetivo a aprendizagem de algum conteúdo de ensino,

todavia, se a função lúdica prevalecer ele não passará de um jogo, e se a

função educativa for predominante ele será apenas um material didático.

Podem ser inseridos para impulsionar trabalhos escolares sendo um

recurso didático utilizado em diversos momentos da aula como, por

exemplo, na apresentação de um conteúdo, na ilustração de aspectos

relevantes ao tema estudado, na revisão ou síntese de conceitos importantes,

ou na avaliação de conteúdos já desenvolvidos (CUNHA, 2004). É nesta

perspectiva que propomos nesta etapa a apresentação do conceito de átomo

através de um jogo de quebra-cabeça.

O jogo de quebra-cabeça desenvolvido para esta etapa intitula-se “O

Átomo dos Filósofos”, sendo composto por um conjunto de quatro quebra-

cabeças, cada um apresentando como pano de fundo uma figura relacionada a

um elemento da natureza (água, ar, fogo e terra), e pressupostos a partir dos

quais filósofos gregos iniciaram a observação sobre a formação da matéria,

chegando a definição de átomo.

14
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Foram baseados em Tales de Mileto e suas observações sobre a água;

Anaxímenes e de como o ar originava as coisas do universo; Heráclito e o

papel do fogo; Empédocles e a teoria dos quatro elementos; Demócrito e a

definição de átomo; Aristóteles com a ampliação da teoria dos quatro

elementos e Epicuro retornando a ideia do átomo como algo fundamental e

constante em toda matéria.

O jogo foi confeccionado em papelão com cada quebra-cabeça

contendo 40 peças, sendo acomodado dentro de caixa plástica com a tampa

apresentando apenas a imagem do seu pano de fundo, de modo a orientar a

montagem do quebra-cabeça, cujo texto seria lido somente após sua

correta organização. A figura abaixo ilustra a forma como o jogo foi

apresentado aos alunos.

Fonte: as autoras.
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Desenvolvimento da atividade

Fonte: https://www.wreducacional.com.br/curso-de-quimica--conteudos-do-ensino-fundamental-e-medio

Esta etapa da SD inicia com a preparação da turma para a atividade, com

os alunos sendo dispostos em grupos, semicírculo ou enfileirados. Seria

interessante esclarecer aos alunos o motivo de você, professor, estar

trabalhando com os recursos didáticos propostos (texto e jogo), pois

acreditamos que através do diálogo o desenvolvimento de qualquer atividade

em sala de aula é mais prazeroso.

Sendo assim, distribua o texto “Memória de um Átomo” e deixe-os

livres por alguns minutos para realizarem uma leitura silenciosa. Com certeza

após esta primeira leitura questionamentos irão surgir como, por exemplo,

palavras que são desconhecidas por eles.

O seu papel enquanto mediador da atividade se faz presente orientando

a reflexão sobre o texto lido a partir da realização de um debate, que pode se

fazer tanto para o ensino de ciências enfocando o tema átomo, quanto para

uma ponte interdisciplinar com outras disciplinas como a língua portuguesa ou

história.

O texto em si não vai elucidar o que é átomo e nem tão pouco a sua

finalidade é esta, mas sim a de instigar os alunos na procura por conhecimento,

com o debate após sua leitura despertando nos alunos a curiosidade por

saber o que seria o átomo. É neste momento que podemos inserir o jogo de

quebra-cabeça que apresenta a construção da definição de átomo na visão dos

filósofos gregos.

16



Fonte: as autoras.
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Nesse momento da aula a turma deve estar dividida em grupos de

acordo com o número de alunos presentes para que o jogo possa ser

distribuído. O jogo “O átomo dos filósofos” é composto por quatro

quebra-cabeças, cada um relacionado a um elemento da natureza (água, ar,

fogo e terra). Desta forma, para utilizá-lo será necessário a sua reprodução

de acordo com o número de alunos na turma.

Somente após a montagem dos quebra-cabeças pode ser feita a

leitura das informações que eles trazem, e ainda construir uma linha do

tempo com as principais ideias dos filósofos até se chegar ao conceito de

átomo. Abaixo segue a ilustração dos quatro quebra-cabeças que estão

disponíveis para impressão nas páginas 20 a 23.



20

As páginas seguintes apresentam o 
texto utilizado e os quatro quebra-

cabeças desta etapa da SD para 
impressão.  

Você, professor, pode recortá-lo da 
melhor maneira possível e possibilidade 
que a escola lhe oferece, ou ainda, pode 
copiar as imagens e os pressupostos e 
levá-los a uma gráfica que imprima em 

papel cartão fazendo a arte em 
quebra-cabeça. 

Vale lembrar que o jogo “O átomo dos 
Filósofos” foi confeccionado em um 

tamanho médio com 40 peças, pois um 
tamanho muito pequeno poderia 

danificar as letras dos pressupostos na 
hora do corte das peças na gráfica.

Caso ache que o quebra-cabeça será de 
difícil  confecção disponibilizamos 
as mesmas informações e imagens 
também em formato de jogo da 

memória.
Uma outra opção é criar seu próprio 

jogo de quebra-cabeça.
Boa aula!

18



Página para impressão.

Memórias de um Átomo
João da Ega

“Devia ser uma epopeia em prosa, como ele dizia, dando, sob episódios simbólicos, a
história das grandes fases do Universo e da Humanidade. Intitulava-se Memórias de Um
Átomo, e tinha a forma duma autobiografia. Este átomo (o átomo do Ega, como se lhe
chamava a sério em Coimbra) aparecia no primeiro capítulo, rolando ainda no vago das
Nebulosas primitivas: depois vinha embrulhado, faísca candente, na massa de fogo que
devia ser mais tarde a Terra: enfim, fazia parte da primeira folha de planta que surgiu da
crosta ainda mole do globo. Desde então, viajando nas incessantes transformações da
substância, o átomo do Ega entrava na rude estrutura do Orango, pai da Humanidade –
e mais tarde vivia nos lábios de Platão. Negrejava no burel dos santos, refulgia na
espada dos heróis, palpitava no coração dos poetas. Gota de água nos lagos de Galileia,
ouvira o falar de Jesus, aos fins da tarde, quando os apóstolos recolhiam as redes; nó de
madeira na tribuna da Convenção, sentira o frio da mão de Robespierre. Errara nos
vastos anéis de Saturno; e as madrugadas da terra tinham-no orvalhado, pétala
resplandecente de um dormente e lânguido lírio. Fora omnipresente, era omnisciente.
Achando-se finalmente no bico da pena do Ega, e cansado desta jornada através do Ser,
repousava – escrevendo as suas Memórias…”
Queiroz, Eça de, 1845 – 1900. Os Maias: episódios da vida romântica. – 1. Ed. – Rio de
Janeiro: Zahar, 2017. Cap. IV, p. 123.

Memórias de um Átomo
João da Ega

“Devia ser uma epopeia em prosa, como ele dizia, dando, sob episódios simbólicos, a
história das grandes fases do Universo e da Humanidade. Intitulava-se Memórias de Um
Átomo, e tinha a forma duma autobiografia. Este átomo (o átomo do Ega, como se lhe
chamava a sério em Coimbra) aparecia no primeiro capítulo, rolando ainda no vago das
Nebulosas primitivas: depois vinha embrulhado, faísca candente, na massa de fogo que
devia ser mais tarde a Terra: enfim, fazia parte da primeira folha de planta que surgiu da
crosta ainda mole do globo. Desde então, viajando nas incessantes transformações da
substância, o átomo do Ega entrava na rude estrutura do Orango, pai da Humanidade –
e mais tarde vivia nos lábios de Platão. Negrejava no burel dos santos, refulgia na espada
dos heróis, palpitava no coração dos poetas. Gota de água nos lagos de Galileia, ouvira
o falar de Jesus, aos fins da tarde, quando os apóstolos recolhiam as redes; nó de
madeira na tribuna da Convenção, sentira o frio da mão de Robespierre. Errara nos
vastos anéis de Saturno; e as madrugadas da terra tinham-no orvalhado, pétala
resplandecente de um dormente e lânguido lírio. Fora omnipresente, era omnisciente.
Achando-se finalmente no bico da pena do Ega, e cansado desta jornada através do Ser,
repousava – escrevendo as suas Memórias…”
Queiroz, Eça de, 1845 – 1900. Os Maias: episódios da vida romântica. – 1. Ed. – Rio de
Janeiro: Zahar, 2017. Cap. IV, p. 123.
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“O átomo dos Filósofos”
Página para impressão.20



“O átomo dos Filósofos” 
Página para impressão. 21



“O átomo dos Filósofos”
Página para impressão. 22



“O átomo dos Filósofos”
Página para impressão.
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OUTRA POSSIBILIDADE DE ATIVIDADE
Poema e jogo da memória

Se você achar o texto “Memórias de um átomo” muito difícil de ser

trabalhado em sala, ou desejar utilizar outro gênero textual, apresentamos o

poema “Um átomo no universo” de Richard Feynman disponível no site

<https://textosparareflexao.blogspot.com/2012/01/um-atomo-no-

universo.html>, também disponível no YouTube, porém inglês, o que pode ser

uma boa oportunidade de se trabalhar em conjunto com o professor desta

disciplina. É um texto mais leve com grandes possibilidades de

questionamentos nas aulas de ciências.

Já o jogo da memória vem auxiliar o professor que encontre alguma

dificuldade na confecção do quebra-cabeça. Ele está composto por 12 peças,

dispostas já em duplicata. Apresentam os mesmos pressupostos que os

quebra-cabeças apresentados em outro formato.

Nas páginas 25 a 31 você encontrará o poema e as cartas prontas para

impressão. Para uma melhor durabilidade do material, aconselhamos sua

impressão em folhas de papel 40 kg e que sejam plastificadas de forma

tradicional ou encapadas com Contact transparente.

Desejamos um ótimo trabalho! 

24
fonte: as autoras.



UM ÁTOMO NO UNIVERSO
Eras sobre eras
antes que quaisquer olhos pudessem ver
ano após ano
trovejosamente batendo na praia como 
agora.
Para quem? Para que?

Num planeta morto
sem vida alguma para entreter.
Nunca a descansar
torturado pela energia
desgastado prodigiosamente pelo sol
derramado pelo espaço.
Um ácaro faz o mar bramir.

Fundo no oceano
todas as moléculas repetem
os padrões de uma outra
até que novas e complexas são formadas.
Elas fazem outras como elas
e uma nova dança se inicia.

Crescendo em tamanho e complexidade
coisas vivas
massas de átomos
DNA, proteína...
Dançando num padrão ainda mais 
intrincado.

Saindo do berço
para terra seca
aqui estão
de pé:
átomos com consciência;
matéria com curiosidade.

De pé a encarar o mar, refletindo:
Eu, um universo de átomos...
Um átomo no universo.

Poema sem título por Richard Feynman, 
prêmio Nobel de física de 1965 (traduzido 
do inglês por Rafael Arrais); Retirado de 
The Value of Science - an address to the
National Academy of Sciences (1955).
Disponível em: 
https://textosparareflexao.blogspot.com/20
12/01/um-atomo-no-universo.html

UM ÁTOMO NO UNIVERSO
Eras sobre eras
antes que quaisquer olhos pudessem ver
ano após ano
trovejosamente batendo na praia como 
agora.
Para quem? Para que?

Num planeta morto
sem vida alguma para entreter.
Nunca a descansar
torturado pela energia
desgastado prodigiosamente pelo sol
derramado pelo espaço.
Um ácaro faz o mar bramir.

Fundo no oceano
todas as moléculas repetem
os padrões de uma outra
até que novas e complexas são formadas.
Elas fazem outras como elas
e uma nova dança se inicia.

Crescendo em tamanho e complexidade
coisas vivas
massas de átomos
DNA, proteína...
Dançando num padrão ainda mais 
intrincado.

Saindo do berço
para terra seca
aqui estão
de pé:
átomos com consciência;
matéria com curiosidade.

De pé a encarar o mar, refletindo:
Eu, um universo de átomos...
Um átomo no universo.

Poema sem título por Richard Feynman, 
prêmio Nobel de física de 1965 (traduzido 
do inglês por Rafael Arrais); Retirado de 
The Value of Science - an address to the
National Academy of Sciences (1955).
Disponível em: 
https://textosparareflexao.blogspot.com/20
12/01/um-atomo-no-universo.html

Página para impressão.
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“Dos Filósofos ao átomo”
Página para impressão.

26



“Dos Filósofos ao átomo”
Página para impressão.
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Anote aqui suas ideias!
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Fonte: pt.pngtree.com
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CONHECENDO OS 
MODELOS ATÔMICOS

etapa 2

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular “o

conhecimento científico deve ser entendido como provisório,

cultural e histórico” (BNCC, 2018, p. 322), sendo entendido

como um conjunto de saberes acumulados ao longo da

história e desenvolvidos dentro de uma cultura, sendo aceitos

por serem passíveis à comprovação.

No que se refere a teoria atômica, acreditamos que a

abordagem histórica dos modelos atômicos seguindo uma

ordem cronológica pode favorecer a compreensão do

conceito de modelo, como também a razão da existência de

mais de um modelo atômico.

Um modelo atômico deve ser entendido não como uma

descoberta, mas sim uma criação científica utilizada para

explicar e prever o comportamento macroscópico da matéria.

Todo modelo proposto é apoiado em experimentos,

simulações e/ou cálculos matemáticos, sendo aceito enquanto

atender a teoria ou fenômeno ao qual se destina. Caso

contrário faz-se necessário a adequação do modelo existente

(MELO e LIMA NETO, 2013, p. 114).

Nessa etapa propomos o uso de vídeo seguido por um

debate em grupo e da organização de cartazes, como forma

de apresentar os modelos atômicos e sua evolução histórica.
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http://saberenemquimicaefisica.com.br/
wp/modelos-atomicos/

http://sobremesasfaceis.com/sobre
mesas-de-natal/pudim-de-pao

https://enem.estuda.com/questoes/

http://quimicacoma2108.blogspot.co
mhttp://quimicacoma2108.blogspot.c
om/2010/03/teoria-orbital-de-
rutherford-encontrou.html



CONHECENDO OS 
MODELOS ATÔMICOSETAPA 2

ORGANIZANDO   A   AULA

OBJETIVO: 
 Apresentar modelos atômicos e como a teoria atômica foi

sendo construída ao longo do tempo.

CONTEÚDOS  ABORDADOS:
 Modelos atômicos de Dalton,Thomson, Rutherford e Bohr;

ESTRATÉGIAS:
 Vídeo;
 Debate;
 Construção de cartazes em grupo.

MATERIAIS NECESSÁRIOS:
 Computador;
 Datashow;
 Cartolina branca;
 Papel ofício;
 Hidrocor coloridas;
 Fichas para anotação;
 Vídeo: “Tudo se transforma, História da Química,

História dos modelos atômicos”.

ATIVIDADES:
 Exibição do vídeo com posterior debate em grupos e

confecção de cartazes sobre as ideias discutidas pelos alunos.

DURAÇÃO:
 Três aulas de 50 minutos.

34

Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-703352137-adesivo-de-
parede-sala-cinema-rolo-filme-claquete-musica-_JM?quantity=1 



O uso de vídeo na sala de aula
As mídias fazem parte do

dia a dia dos adolescentes, sendo

o vídeo uma das tecnologias de

maior uso pelos alunos. Ele

apresenta um papel importante na

ligação das pessoas com o mundo,

com realidades desiguais e em

épocas diferentes.

O vídeo é um recurso

tecnológico que permite

experimentar sensações do

mundo e de nós mesmos, fazendo

da sala de aula um ambiente

estimulante e favorável para a

aquisição de conhecimento e

cultura.

A linguagem do vídeo

oferece ao professor a

possibilidade de deixar de ser um

informador, aquele que apenas

transmite o conhecimento,

passando a ser um mediador

capaz de fomentar a autonomia

do aluno.

O importante é ter em

mente o objetivo que se pretende

alcançar com a mediação do vídeo,

já que a relevância deste recurso

depende das atividades que serão

desenvolvidas após a mediação.

Sendo assim, fazer uso do

recurso de vídeo nas aulas não se

trata apenas de uma simples

transmissão de conhecimento, mas

sim de aquisição de experiências.A

quebra da rotina provocada pela

apresentação deste recurso é

saudável, pois altera a forma como

as aulas são realizadas e permite

diversificar as atividades ali

realizadas. Portanto, o vídeo pode

ser utilizado como um agente

motivador da aprendizagem e

organizador do ensino na sala de

aula.
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Desenvolvimento da atividade

A exibição do vídeo pode ser

feita quantas vezes forem necessárias

para que o aluno consiga registrar as

informações que achar importante

sobre o modelo atômico definido

pela cor da ficha de anotação

entregue pelo professor.

A aula pode ser iniciada com a explicação do professor sobre o motivo

de se se trabalhar o tema Modelos Atômicos através do uso de um vídeo.

Propomos o uso do vídeo “Tudo se transforma, História da

Química, História dos Modelos Atômicos”, que possui cerca de 13’ e 30”

de duração e está disponível no canal do YouTube

(https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY).

Cabe ressaltar que esta etapa da SD é dividida em dois momentos: o

primeiro com a exibição do vídeo que envolve o desenvolvimento da teoria

atômica ao longo dos anos, e o segundo momento com o registro das

principais características dos modelos apresentados.

Antes de iniciar a exibição do vídeo pode ser distribuída a ficha de

anotação (disponível para impressão na página 38), na qual os alunos farão o

registro das características dos modelos atômicos. Podem ser impressas em

cores diferentes (verde, amarelo, azul e rosa, por exemplo), para que cada cor

represente um determinado modelo atômico. Neste primeiro momento cada

aluno do grupo estará fazendo anotações referentes a um determinado

modelo atômico.

https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY

36



Após os alunos assistirem ao vídeo é importante que conversem por

alguns minutos, de modo a trocarem informações e terminarem seus

registros.

Em seguida pode-se iniciar o segundo momento da aula, onde os

alunos formarão novos grupos de acordo com o modelo atômico do qual

realizaram anotações. Neste momento suas observações serão debatidas no

novo grupo, com o objetivo de que confeccionem um cartaz sintetizando as

principais características daquele modelo atômico. Esses cartazes podem ser

lidos para a turma, de modo que todos analisem e discutam em conjunto os

quatro modelos atômicos apresentados no vídeo. No final da aula os

cartazes podem ser expostos em locais visíveis servindo de texto de apoio

para os alunos e as demais etapas da SD.

https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY
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https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY



Ficha para anotações sobre as 
informações disponibilizadas pelo vídeo 
sobre a evolução das teorias atômicas.

Seria interessante para esta atividade, imprimir esta folha em A4 colorido.
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ESCOLA:_______________________________________________________

PROFESSOR(A):_________________________________________________

TURMA: ___________________

ALUNO(A):____________________________________________________

TEORIA ATÔMICA DE ____________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



OUTRA POSSIBILIDADE DE ATIVIDADE
O mapa de associações

Outra atividade que pode ser desenvolvida a partir da exposição do vídeo

é um mapa de associações envolvendo colagem.

A proposta é que os alunos assistam ao vídeo e realizem suas anotações

como indicado nesta etapa. Ao final das anotações a professora entregará ao

grupo um envelope com as informações sobre as teorias que foram

apresentadas no vídeo. A tarefa é associar as imagens e informações contidas

dentro do envelope a cada um dos modelos atômicos apresentados no vídeo.

Ao final da atividade o professor deve mediar um debate para verificar se as

associações foram realizadas corretamente.

Cada envelope deve conter:

 Uma imagem de cada pesquisador;

 Uma imagem representando o modelo de átomo da teoria atômica em

questão;

 O nome de cada pesquisador;

 16 frases sobre as teorias assistidas no

vídeo, sendo quatro correspondente a cada

teoria..

39

Na próxima página você encontrará

um exemplo de colagem desta atividade e,

nas páginas 41 a 43 estão disponíveis as

imagens dos estudiosos sobre cada modelo

atômico e seus pressupostos sobre cada

uma delas.

Boa aula!

Fonte: https://www.elo7.com.br/50-envelopes-para-cartao-de-visita/dp/87E668



Exemplo:

A diferença entre o trabalho escrito pelo grupo e este de

associações está justamente em como ocorre a participação dos alunos.

Na primeira proposta eles devem entrar em consenso sobre quais

informações irão escrever e na segunda você, professor, estará

disponibilizando essas informações. Cabe deixar registrado que o fator

tempo é essencial para a escolha das atividades a serem desenvolvidas.

40



Imprimir quatro cópias das páginas 41, 42 e 43.  
Recorte as imagens e informações e disponha-

as em envelopes que serão entregues aos 
grupos no momento da atividade.

Boa aula!

Página para impressão.

41

https://efemeridesdoefemello.com/2016/09/06/john-dalton-
250-anos/

https://www.engquimicasantossp.com.br/2017/03/modelo-
atomico-de-thomson-modelo-pudim.html

https://www.britannica.com/biography/Ernest-Rutherford https://www.fciencias.com/2012/04/23/niels-bohr/

http://saberenemquimicaefisica.com.br/wp/model
os-atomicos/

http://sobremesasfaceis.com/sobremesas-de-
natal/pudim-de-pao

https://enem.estuda.com/questoes/
http://quimicacoma2108.blogspot.comhttp://quimicacoma2
108.blogspot.com/2010/03/teoria-orbital-de-rutherford-
encontrou.html



JOHN DALTON – QUÍMICO 
06/09/1766 – 27/07/1844

JJ JOSEPH JOHN THOMSON - FÍSICO
18/12/1856 – 30/08/1940 - SONO

ERNEST RUTHERFORD – FÍSICO
30/08/1871 – 19/10/1937

NIELS BOHR – FÍSICO
07/10/1885 – 18/11/1962

Átomos diferentes possuem pesos diferentes.

Modelo da bola de bilhar.

Era daltônico.

Considerava o átomo como uma esfera maciça e impenetrável, 
indestrutível, indivisível e sem carga, ou seja, neutro.

Modelo Pudim de Passas.

Descobriu os elétrons (-).

Fala em cargas elétricas (+) e (-).

Realizou uma experiência com raios catódicos na 
ampola de Crookes. 

Página para impressão.

42



Constatou que o átomo era cheio de espaços 
vazios.

Seu modelo foi chamado de modelo planetário.

Realizou a experiência de bombardear uma fina folha de ouro com
raios de carga (+) emitidas pelo elemento químico Polônio e
depois mediu o espalhamento dessas partículas.

Admitiu que poderiam existir no núcleo do átomo outras
partículas semelhantes aos prótons (+), porém sem carga elétrica,
com a finalidade de diminuir a repulsão entre os prótons e
aumentar a estabilidade do núcleo.

Usou o modelo do átomo de hidrogênio porque possuía apenas
um elétron e deu sua contribuição ao modelo de Rutherford.

Suspeitava que o modelo planetário estaria 
equivocado.

Pensava que os elétrons (-) que estavam ao redor do núcleo
possuíam menos energia que os elétrons mais afastados.

Concluiu que deveriam existir camadas ou níveis de 
energia.

Página para impressão.

Esta atividade de 
associações pode 
ser feita em papel 
A4 caso não haja 

cartolina disponível.
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Anote aqui suas ideias!
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Fonte: pt.pngtree.com
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ÁTOMOS, ONDE ESTÁ A 
DIFERENÇA?

etapa 3

O entendimento sobre o que vem a ser o átomo é difícil por conta da

abstração do tema e de seu distanciamento com a realidade do aluno. Este

fato se torna mais sensível quando aborda a composição dos átomos, suas

diferenças e propriedades. Desta forma, como podemos despertar o interesse

do aluno para ensinar este conteúdo?

Quando os alunos ouvem que estudarão sobre Química, muitos a

associam à experiências com fogo, fumaça ou explosões. Os professores, por

sua vez, buscam motivar seus alunos para as aulas utilizando variados recursos

didáticos como vídeo, músicas, experimentos, reportagens, entre outros.

Sendo assim, esta etapa da SD apresenta como sugestão de recurso

didático o uso de um vídeo, que possibilita ao professor cativar a atenção dos

estudantes para as diferenças existentes entre os átomos, além de abordar

conceitos trabalhados nas etapas anteriores, finalizando as observações com a

construção de mapas conceituais.
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Ffisquisilva.wordpress.com%2F2018%2F11%2F15%2Ffqa10-teste-de-chama-2%2F&psig=AOvVaw2KFxA50551NwBUXtsHP5rv&ust=1567955409913437r



ÁTOMOS, ONDE 
ESTÁ A DIFERENÇA?

46

ETAPA 3   

ORGANIZANDO   A   AULA

OBJETIVOS:
 Apresentar características entre átomos de elementos

químicos diferentes.
 Conceituar número atômico, numero de massa, substância

simples e composta.

CONTEÚDOS ABORDADOS:
 Partículas atômicas; 
 Número de massa; 
 Número atômico; 
 Substâncias simples ou composta.

ESTRATÉGIAS:
 Uso de vídeo; 
 Construção de mapas conceituais.

MATERIAIS NECESSÁRIOS:
 Computador; 
 Datashow; 
 Cartolina branca; 
 Papel ofício; 
 Hidrocor colorida;
 Vídeo: “Como Fazer fogo colorido”. 

ATIVIDADES:
 Apresentação de vídeo com posterior debate e construção de 

mapas conceituais em grupo.

DURAÇÃO:
 Três aulas de 50 minutos. 

https://pixabay.com/pt/illustrations/%C3%A1tomo-
logotipo-ci%C3%AAncia-1472657/



Por que usar o vídeo nesta 
etapa?

A escolha do vídeo, ao invés

da realização de um experimento,

é justificada pelo uso de fogo e de

materiais que não são do

cotidiano escolar.

A aprendizagem por meio

de vídeos é um desafio constante,

pois exige do professor uma

preparação inicial antes de sua

exibição como, por exemplo, a

visualização da qualidade do

material, sua duração, som,

imagem e cor, além de aspectos

pedagógicos como cenas,

linguagem apropriada, assunto,

dentre outros. Mas sua prática

bem aplicada abre possibilidades

para uma maior eficiência da arte

de ensinar.

O uso do vídeo em sala de aula
pode contribuir para que o
professor possa explorar,
durante suas aulas, uma
diversidade de conteúdos de
forma que esses possam ser
contextualizados de diferentes
maneiras. O professor pode
tornar sua aula mais criativa
despertando em seus alunos a
sensibilidade, emoção e a
criatividade resultando em
condições favoráveis para a
aprendizagem (BETETTO, 2011,
p. 33).

https://imagens.tabelaperiodica.org/categoria/estroncio/
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O que seria um
mapa conceitual?

https://www.uninorte.com.br/mapas-conceituais/

Mapas conceituais, ou mapas de conceitos, são diagramas indicando

relações entre conceitos ou palavras que usamos para representar

conceitos. Podem ser organizados a partir de palavras chaves ligadas por

linhas (setas) que indicam a relação entre os conceitos, ou com palavras

conectivas que apresentem esta mesma função, ou ainda com as duas

formas associadas. As setas podem ser utilizadas para dar um sentido de

direção a determinadas relações conceituais, mas não são obrigatórias.

Os conceitos podem estar organizados dentro de figuras

geométricas estruturadas hierarquicamente, ou não, com os conceitos

gerais destacados em uma forma geométrica e os conceitos específicos

em outra forma. Mas esse é apenas um modelo. Os mapas conceituais não

precisam necessariamente ter esse tipo de hierarquia. Por outro lado,

sempre deve ficar claro no mapa quais são os conceitos contextualmente

mais importantes, e quais são os secundários ou específicos.
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https://www.eldorado.org.br/blog/2018/06/28/o-que-e-mapa-conceitual-
para-que-serve-e-onde-e-utilizado/
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Os mapas conceituais devem ser explicados por quem os faz, que

neste momento externaliza seus significados, residindo aí o maior valor de

um mapa conceitual. É claro que a externalização de significados pode ser

obtida de outras maneiras como, por exemplo, uma redação feita a partir do

mapa conceitual elaborado, mas o importante é que quem o construa

externize seu pensamento sobre a organização e articulação dos conceitos.

O mapa conceitual é uma técnica flexível, e em razão disso pode ser

usado em diversas situações e para diferentes finalidades, como organizador

prévio, recurso de aprendizagem ou até mesmo meio de avaliação.

https://caveiratech.com/o-que-e-mapa-conceitual-para-que-serve-e-onde-e-utilizado/

Leitura complementar:
Mapas conceituais e aprendizagem significativa.

Moreira, 2011, p. 123 – 127.



Desenvolvimento da atividade

Como o vídeo é curtinho, também existe a 
possibilidade de o aluno assistir em casa e já trazer 
em seu caderno algumas anotações referente aos 

conceitos
estudados em sala.

https://www.youtube.com/

Após a confecção do mapa 
conceitual os alunos podem 
realizar uma exposição oral 
para os colegas de turma e 
deixá-los a mostra no mural 

da sala de aula. 

A etapa inicia com os alunos assistindo ao vídeo “Como fazer fogo

colorido (experimentos de química)”, com duração de 5’ e 44’’, disponível no

canal do YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=OMe_X-oh2mc). Após

sua visualização e debate, a atividade proposta é a confecção de um mapa

conceitual organizado pelos alunos em grupo englobando assuntos

abordados no vídeo e nas etapas anteriores da SD.

O professor distribuirá para os grupos uma folha contendo conceitos

que serão organizados na forma de um mapa conceitual, assim como os

materiais necessários como cola, tesoura, cartolina e canetinhas. Deixe-os

livres na forma como irão organizar os conceitos.

Na próxima página você encontra o mapa conceitual organizado pelas

autoras, e na página 52 os conceitos que estão sendo disponibilizados para

sua organização a partir do vídeo. Cabe aqui ressaltar que cada mapa

conceitual é único, por isso o mapa organizado na página 51 não é um

modelo para correção e sim um exemplo de como nós o organizaríamos.
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Ernest Rutherford
http://resources.schoolscience.co.uk/stf

c/14-16/particles/biogs/rutherford.html



SAIS

TESTE DE CHAMA

Podem ser 
decompostos 

através do calor, luz 
e eletricidade. 

Cloreto de Sódio - NaCl

Sulfato de Cobre – CuSO4

Cloreto de Estrôncio – SrCl2

Magnésio - Mg

SUBSTÂNCIAS 
COMPOSTAS 

SUBSTÂNCIAS 
SIMPLES

As substâncias usadas no experimento são formadas por elementos químicos que 
podem ser diferenciados através do seu

NÚMERO 
ATÔMICO (Z)

Número de prótons (p)

positivos

NÚCLEO

nêutrons

NÚMERO 
DE 

MASSA 
(A)

Não possuem carga elétrica.

ELÉTRONS

negativos eletrosfera Camadas de energia

Que partícula presente nos elementos químicos é responsável pela luz após ele receber calor? 

Página 
para 

consulta.

PRÓTONS
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TESTE DE CHAMA
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Que partícula presente nos elementos químicos é responsável pela luz após ele receber calor? 



OUTRA POSSIBILIDADE DE ATIVIDADE
A experimentação na escola

Para fazer seu fogo colorido, você vai precisar de:

 1 lamparina;

 1 par de luvas de couro – para proteger suas mãos do calor;

 1 pedaço de cobre para levar os sais ao fogo;

 sal de cozinha – para fogo amarelo;

 magnésio – para fogo branco;

 sulfato de cobre – para fogo verde;

 cloreto de estrôncio – para fogo vermelho

 Para conseguir o sal de cozinha é fácil. Já os outros elementos são 
vendidos em lojas de produtos químicos.

 Procedimentos

 Primeiro acenda a chama que for utilizar (neste caso a lamparina).

 Pegue a substância que você vai testar;

 Leve a substância até a chama e a coloque na zona redutora do fogo 
(olhe o esquema do fogo mostrado na página seguinte);

 Espere esquentar bem para ter energia suficiente;

 Note a cor que surgirá com a queima da substância.

 Repita o procedimento com as outras substâncias.

 Disponível em: 
http://www.manualdomundo.com.br/2012/11/experiencia-quimica-fogo-
colorido/

53



O teste de chama
O teste da chama é um experimento químico realizado para
descobrir certos elementos de uma substância usando o efeito
oxidante do fogo e os conhecimentos sobre o modelo atômico de
Bohr.

O que vemos (a chama

colorida) é um efeito chamado

transição eletrônica. De acordo

com o modelo atômico de Bohr a

eletrosfera é dividida em camadas e

em cada camada os elétrons

possuem um nível de energia

diferente, sendo a primeira camada

o nível mais baixo e a última o mais

alto. Com o experimento

conseguimos fornecer energia para

os elétrons das substâncias testadas.

Ao fazer isso, os elétrons

saltam de uma camada para outra

mais externa, nessa camada eles

apresentam um nível de excitação

maior, mas esse estado é instável e

temporário.

Os elétrons voltam para suas

camadas originais e retornam para

um estado mais estável. E para voltar

de camada eles precisam liberar o

excesso de energia na forma luz!

As diferenças de cores variam

de acordo com as camadas

envolvidas e as tonalidades de cor

variam com as subcamadas.
Fonte: http://assimilar.blogspot.com
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ELEMENTOS QUÍMICOS NO 
NOSSO DIA A DIA

etapa 4

A disciplina química muitas vezes é considerada difícil, pois normalmente

temas como os elementos químicos são apresentados de forma

descontextualizada, apenas para atender ao currículo escolar. Por falta de

entusiasmo, motivação ou até mesmo tempo, os elementos químicos são

apresentados de forma superficial e com enfoque nos seus nomes e símbolos,

levando o aluno a não entender suas características e seu real significado.

No nosso dia a dia estamos cercados por átomos de elementos

químicos diferentes, que geralmente nos passam despercebidos como, por

exemplo, aqueles presentes nos materiais de limpeza, comidas, bebidas e

objetos de uso pessoal.

Por conta disso, esta etapa visa identificar se o aluno reconhece a

presença de elementos químicos em materiais de seu cotidiano, e utilizar esse

conhecimento para conceituar elemento químico e apresentar algumas de

suas características.

https://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/veja-11-elementos-e-compostos-quimicos-encontrados-no-cotidiano/
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ELEMENTOS 
QUÍMICOS DO NOSSO 

DIA A DIA

58

ETAPA 4

ORGANIZANDO   A   AULA

OBJETIVO:
 Conceituar elemento químico e identificar o conhecimento

prévio dos alunos sobre elementos químicos presentes no seu
cotidiano, seus nomes, símbolos e estado físico.

CONTEÚDOS ABORDADOS:
 Elementos químicos: conceito, símbolo e características.

ESTRATÉGIA:
 Técnica da memória estimulada.

MATERIAIS NECESSÁRIOS:
 Slides com imagens de objetos comuns do nosso dia a dia;
 Projetor de imagens;
 Papel e lápis;
 Ficha para anotações.

ATIVIDADES:
 Apresentação de imagens de objetos através de slides para que

os alunos façam anotações sobre os elementos químicos
identificados por eles nos objetos apresentados.

DURAÇÃO:
 Três aulas de 50 minutos.

56
https://pixabay.com/pt/illustrations/filme-fotografia-slides-cinema-1668918/



Memória 
estimulada

Nas atividades de ensino, estimular as lembranças e reavivar a memória

dos alunos pode se tornar uma opção interessante ao se abordar

determinado conteúdo. Segundo Ramos (2014, p. 265) “a memória é acessada

quando o cérebro repete o mesmo estado de atividade cerebral presente no

estado original quando um dado é percebido, uma imagem, um som, um cheiro

ou uma informação”.

Deste forma, o método da lembrança ou memória estimulada é uma

técnica que expõe o aluno a um conjunto de registros para reavivar suas

lembranças, sendo usadas imagens, músicas, entrevistas, áudios, desenhos ou

até mesmo fotografias.

Entende-se que os registros usados para estimular as lembranças

funcionam como pistas que capacitam os alunos a recordarem um episódio

onde tiveram uma experiência específica com aquele registro, tornando-os

capazes de expressar verbalmente pensamentos que desenvolveram durante

aquela experiência, assim como quaisquer crenças relevantes, concepções e

comentários em geral.

No caso específico desta etapa da SD propomos o uso de imagens de

objetos que estão presente no dia a dia do aluno para reavivar suas

lembranças, e identificar seu conhecimento sobre elementos químicos

relacionados aquele objeto apresentado.

FALCÃO, D; GILBERT, J. Método da
lembrança estimulada: uma ferramenta de

investigação sobre aprendizagem em 
museus de ciências.

História, Ciências, Saúde – Manguinhos,
v. 12 (suplemento), p. 93-115, 2005.

https://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/veja-11-
elementos-e-compostos-quimicos-encontrados-no-cotidiano/
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https://pixabay.com/pt/vectors/cheiro-rose-flor-perfumado-aroma-41970/



Desenvolvimento da aula

Fonte: www.carbonoamericana.com.br

A aula desta etapa pode ser iniciada com uma explicação sobre o

conceito de elemento químico, ou questionando os alunos sobre sua definição

ou onde podem ser encontrados no seu dia a dia. Um debate seria

interessante para que os alunos exponham suas ideias, e a partir dessas falas a

aula prosseguiria.

O professor deve comentar sobre o preenchimento da ficha de

anotação utilizada nesta etapa, pois apesar de gostarem de uma aula

diferenciada muitos alunos ainda trazem consigo costumes de uma educação

na qual o aluno que se destaca é aquele que completa toda a atividade

proposta, não compreendendo a importância de suas ações e participação

durante a atividade.

Nesta ficha de anotação (disponível na página 60), que será preenchida

individualmente, os alunos colocarão o nome do elemento químico que

consideram estar presente na figura apresentada, seu símbolo e estado físico.

Com as explicações feitas comece mostrando as imagens

(disponibilizadas nas páginas 61 à 69) uma por vez com o auxilio de um

projetor, indagando sobre qual elemento químico os alunos lembram ou

associam a imagem. O professor pode realizar comentários sobre o objeto

apresentado, levando o aluno a discutir e pensar sobre ele visando estimular

suas lembranças.
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https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/antimonio.htm

http://www2.fc.unesp.br/lvq/LVQ_tabela/051_antimonio.html

Os sais de antimônio são 
aplicados 

também na fabricação de 
maquiagens. 

59

Após a apresentação de todas as imagens e o preenchimento da ficha

de anotação o professor pode avaliar junto com os alunos as respostas

fornecidas, aproveitando o momento para comentar sobre os elementos

apresentados, indicando possíveis erros e indagando sobre o porquê do

elemento indicado.

É importante que esse debate seja realizado, não só para trazer o

conceito de elemento químico e indicar quais estariam presentes no seu dia

a dia, mas também paa despertar a curiosidade dos alunos em pesquisar

sobre esses elementos químicos como, por exemplo, por qual motivo o

elemento químico sódio apresenta o símbolo Na, enquanto o flúor possui o

símbolo F. De acordo com Freire (2018 p. 85), “o exercício da curiosidade

convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar,

de comparar, na busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão

de ser”, e por isso deve ser incentivada.

Esta atividade, iniciada com a técnica da memória estimulada, pode

despertar o interesse pela pesquisa e gerar um seminário com a

apresentação sobre os elementos escolhidos e pesquisados pelos alunos.

Você sabia que o nome do elemento químico Antimônio 
(Sb) vem do grego e significa “não está sozinho”. Isso 

porque o elemento geralmente não é encontrado isolado, 
e sim combinado com enxofre ou oxigênio. E que seu 

símbolo Sb vem do latim "stibium”?

https://pixabay.com/pt/illustrations/perguntas
-demanda-d%C3%BAvidas-1922476/



Página para impressão.
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Página para impressão.

61

http://faqbio.blogspot.com/2012/06/por-dentro-do-corpo-humano-hemacias.html

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-784173088-corrente-cordo-prata-925-italiana-90cm-4mm-garantia-eterna-
_JM?quantity=1



Página para impressão.
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http://ovanguardista.ig.com.br/chloe/2017-03-31/truques-caseiros-pasta-de-dente.html

https://www.casadasaliancas.com.br/alianca-de-ouro-chanfrada-acabamento-liso-as0883



Página para impressão.
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https://www.bol.uol.com.br/listas/como-voce-quer-seus-ovos-10-maneiras-diferentes-para-voce-comer-ovos.htm

http://www.gruporeciclabr.com.br/pt/recicla-news/noticias/item/100-a-reciclagem-do-aluminio-alem-das-latinhas



Página para impressão.
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https://blog.tudogostoso.com.br/noticias/7-diferencas-entre-sodio-e-sal-de-cozinha-tudo-sobre-o-sodio/

http://umaquimicairresistivel.blogspot.com/2011/01/grafite-e-diamante.html



Página para impressão.
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http://www.chipsaway.com.br/tudo-o-que-voce-precisa-saber-antes-de-trocar-rodas-carro/

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1067642066-placa-neon-flex-cafe-letreiro-luminoso-open-p-cafeteria-_JM



Página para impressão.
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https://belezaesaude.com/beneficios-banana/

https://www.farmaciacorbelletta.it/termometro-storia-ed-evoluzioni/



Página para impressão.

67

https://pixabay.com/pt/photos/dandelion-sopro-infância-criança-1427045/

https://www.nutsnutritionscience.com/single-post/2017/09/20/osso-metabolismo



Página para impressão.
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http://quimicanomeumundo.blogspot.com/2016/06/palito-de-fosforo.html

http://www.mineracaoveiga.com.br/areia-pm-grossa



Página para impressão.
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https://www.clubeextra.com.br/produto/71320/agua-sanitaria-qualita-5-litros

https://www.solucoesindustriais.com.br/empresa/eletricidade-e-
eletronica/ficael/produtos/elementos-de-transmissao/fios-condutores-de-eletricidade



OUTRA POSSIBILIDADE DE ATIVIDADE
Elementos químicos e as adivinhas do nosso dia a dia

Caso sua escola não possua o projetor de imagens e nem haja a

possibilidade da confecção dos cartões com as imagens disponibilizadas nesta

etapa (páginas 61 à 69), ainda existe a alternativa de se realizar esta atividade

de outra forma.

Você poderá colocar dentro de uma caixa de papelão alguns objetos

(palito de fósforo, lata de refrigerante, termômetro analógico, etc.) para que

os alunos, ao visualizá-los ou manipulá-los possam associá-los a algum

elemento químico, ou você pode usar tirinhas com frases (adivinhas) para

que ao lê-las os alunos possam fazer essa associação. Como já

disponibilizamos a ficha de anotação com espaço para 18 elementos, não

esqueça de providenciar 18 objetos ou 18 advinhas.

Segue a seguir (página 71)um exemplo de advinhas prontas para serem

impressas e utilizadas em sua aula caso você precise! Boa sorte!

RESPOSTAS DAS ADIVINHAS:

1- Hélio; 2 – Sódio; 3 – Carbono; 4 – Nitrogênio; 5 – alumínio;

6 – Silício; 7 – Cálcio; 8 – Argônio; 9 – Enxofre; 10 – Hidrogênio;

11 – Cloro; 12 – Berílio; 13 – Flúor; 14 – Fósforo; 15 – Oxigênio;

16 – Potássio; 17 – Neônio; 18 – Magnésio; 19 – Lítio; 20 – Boro.

As adivinhas foram feitas com os vinte primeiros elementos da tabela

periódica e foram retiradas do site

http://nautilus.fis.uc.pt/cec/teses/isabel/tese%20pdf/DOCUMENTOS%20

PDF/ANEXO%202-JOGOS.pdf.
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Existo em dirigíveis e balões
E ajudo-os a voar
Pois sou um gás pouco denso
Menos denso que o ar

Sou um pó sólido, lindo
Não metal, amarelado
Dizem que o meu cheiro
Parece um ovo estragado 

Os impulsos nervosos
Chamam-me para passar
E posso sair dos teus olhos 
Quando resolves chorar

Usam-me para escrever
Não sou tinta permanente
Mas estou dentro do teu lápis
Assim conduzo a corrente 

Ligado a um igual
Estás-me sempre a respirar
Eu sou até mais abundante
Que o oxigénio do ar 

Na água, em abundância
Posso matar, sem pistola
Sou um metal muito dúctil
Da lata de Coca-Cola... 

Sino, sítio e silva
São palavras da minha laia
Existo dentro do vidro
E na areia da praia 

Estou na pedra da calçada
A concha, fui eu que a fiz
No quadro preto eu escrevo
Pois eu sou parte do giz 

No sol existo imenso
Mas na água estou também
E tenho lá sempre o dobro
Do que o oxigénio tem 

Saber quem sou eu
É fácil de adivinhar
Pois meu próprio símbolo
Estás sempre a respirar 

Estou presente na lixívia
Para a roupa branquear
Encontras-me nas piscinas
Para água desinfetar 

As esmeraldas são belas
E eu das esmeraldas sou
Só que sou também de belas
Belas comigo começou...

Comigo nos teus dentinhos
Nenhuma bactéria se mete
Quando lavas os teus dentes
É de mim que tu te cobres

O isqueiro é meu concorrente
Para ajudar a fumar...
Comigo se fazem luzes
Foguetes de maravilha 

Vou até ao teu pulmão
E sou vital para ti
Se estivesses onde não estou
Já não estarias aqui... 

Sua falta ou excesso no 
organismo pode causar cãibras 
musculares e batimentos 
cardíacos irregulares
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Anote aqui suas ideias!
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Fonte: pt.pngtree.com



MEU LUGAR É AQUI!
etapa 5

Para Ferreira, Correa e Dutra (2016) o ensino da tabela periódica é

normalmente efetuado de maneira tradicional, com ênfase na memorização

de nomes, símbolos e propriedades. O uso de estratégias alternativas para o

ensino desses conteúdos ainda é pouco frequente, e isto se deve à falta de

clareza em relação aos objetivos pedagógicos que se pretende alcançar.

Para mudar esse quadro propomos o uso de história em quadrinhos

(HQ) como recurso didático para abordar o tema e estimular os alunos a

participarem da aula (TANINO, 2011; SANTOS e VERGUEIRO, 2012;

LAVARDA, 2017), além de atividades de pesquisa na própria tabela

periódica.

A história em quadrinhos proposta apresenta a maneira como a tabela

periódica está atualmente organizada, possuindo personagens conhecidos

pelos adolescentes.

Propomos uma atividade que promova o estudo da tabela periódica

envolvendo o aluno na forma de sua organização e na identificação de

propriedades e características dos elementos químicos.

73Fonte: as autoras.



MEU LUGAR É AQUI!ETAPA 5

ORGANIZANDO   A   AULA

OBJETIVO:
 Apresentar a tabela periódica e como os elementos químicos

estão atualmente organizados.

CONTEÚDOS  ABORDADOS:
 Estrutura da Tabela periódica; 
 Classificação e organização dos elementos químicos. 

ESTRATÉGIA:
 História em quadrinhos; 
 Atividade de pesquisa.

MATERIAIS NECESSÁRIOS:
 História em quadrinhos; 
 Projetor de imagens; 
 Banner da tabela periódica;
 Tabela periódica impressa. 
 Folha de atividade de pesquisa.

ATIVIDADES:
 Leitura da história em quadrinhos para introdução do tema

com posterior apresentação da tabela periódica e interpretação
de informações presentes sobre os elementos químicos.

DURAÇÃO:
 Três aulas de 50 minutos.
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História em quadrinhos
A utilização de história em quadrinhos como recurso didático pode ser

um instrumento de grande valor, uma vez que apresenta um forma de

comunicação visual, pois permite tanto a leitura de imagens quanto a de

textos. Pode ser um recurso para os constantes desafios de desenvolver

práticas pedagógicas eficazes, no intuito de sair da rotina e proporcionar um

aprendizado mais dinâmico.

A combinação entre palavras e imagens, ou somente imagens, permite

a articulação de diferentes temas do cotidiano e, por esta razão, as histórias

em quadrinhos aparecem como uma poderosa aliada para o ensino de

ciências, sendo possível encontrar trabalhos utilizando as histórias em

quadrinhos abordando variados temas (OLIVEIRA e FRANCO 2014,

IANESKO et al., 2017, NASCIMENTO E NAZÁRIO, 2018).

É acessível e de baixo custo, sendo
possível de ser implantada em
qualquer realidade; tem uma boa
aceitação entre crianças e
adolescentes; é um recurso que
pode ser adaptado e adequado a
qualquer momento, antes, durante
e depois da apresentação de um
conteúdo em sala de aula; a
linguagem de fácil acesso motiva e
estimula os alunos à leitura,
podendo estimular também a
leitura científica; e incentiva a
participação ativa na construção
do conhecimento (BORRALHO et
al., 2014, p. 10).

Ao escolher utilizar as 
histórias em quadrinhos 

como um recurso didático é 
possível citar alguns 

benefícios encontrados na 
literatura sobre o assunto! 
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Desenvolvimento da aula

Se você quiser ou melhor, tiver 
tempo para desenvolver mais uma 
atividade além da proposta nesta 

etapa, seria interessante se, ao 
invés de apenas perguntar, você 

oferecesse cartas com os 
elementos químicos utilizados na 
aula anterior para que os alunos 

pudessem organizá-los a sua 
maneira (por cores, símbolos, 

ordem numérica, ordem 
alfabética, etc.). Seria uma forma 

de eles se sentirem como 
protagonistas de sua própria tabela 

periódica.

A aula pode ser iniciada relembrando os elementos químicos

estudados na quarta etapa desta SD, indagando como podem ser organizados

e a partir de suas falas a aula pode ser desenvolvida.

Leia com os alunos a história em

quadrinhos que você distribuirá

(disponível na página 77), e apresente a

tabela periódica atual com o auxílio do

banner que pode ficar exposto durante

toda a atividade. Em seguida pode ser

feita uma explicação sobre os grupos e

períodos da tabela, e de como os

elementos químicos estão organizados.

Após concluir suas explicações e

apresentar os conceitos que deseja

abordar sobre a tabela periódica, distribua aos alunos uma cópia impressa da

tabela (disponível na página 78), que será utilizada para preencherem a ficha de

atividade (disponível na página 79) com informações referentes a um elemento

químico cujo número atômico será indicado pelo professor. Deixe-os a

vontade no decorrer da aula e ajude-os quando apresentarem dúvidas, mas

não interrompa o processo de busca do aluno. Caso você verifique uma

dificuldade muito grande no preenchimento da ficha faça uma nova explicação

para que os alunos possam compreender o que está sendo solicitado.

Ao final da aula um debate pode ser realizado abordando dúvidas ou

erros conceituais que tenham sido identificados.
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Página para impressão.



Página para impressão.
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Z Elemento 

químico

Símbolo A Estado físico Classificação Grupo Período 

ESCOLA:_________________________________________________________________

PROFESSOR (A):_____________________________________ DISCIPLINA CIÊNCIAS

ALUNO (A): _____________________________________________TURMA:__________

MEU LUGAR É AQUI!

PREENCHA A FICHA ABAIXO COM AS INFORMAÇÕES DA TABELA PERIÓDICA.

Z Elemento 

químico

Símbolo A Estado físico Classificação Grupo Período 

ESCOLA:_________________________________________________________________

PROFESSOR (A):______________________________________DISCIPLINA CIÊNCIAS

ALUNO (A): _____________________________________________TURMA__________

MEU LUGAR É AQUI!

PREENCHA A FICHA ABAIXO COM AS INFORMAÇÕES DA TABELA PERIÓDICA.

Esta página, para impressão, é um 
modelo de atividade que acompanha 

esta etapa da SD.
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OUTRA POSSIBILIDADE DE ATIVIDADE
A produção de história em quadrinhos pelos alunos

Nesta etapa da sequência didática a intenção não era trabalhar a

história do desenvolvimento e evolução dos conhecimentos sobre os

elementos químicos, e de como foram organizados na tabela periódica atual.

Porém, estudos já apontam para a necessidade de se desenvolver um trabalho

envolvendo aspectos históricos, pois os alunos não podem concluir a

educação básica com o pensamento de que a tabela periódica está pronta e

acabada, ou que sempre apresentou este formato atual.

Assim, se você professor tiver tempo ou interesse em desenvolver um

trabalho com aspecto histórico, nada o impede de pesquisar junto com os

alunos como ocorreu a organização da tabela periódica, e propor como

forma de atividade a construção de uma história em quadrinhos que aborde

esta temática.

Aqui apresentamos dois endereços de sites que podem iniciar e

orientar sua busca sobre este tema:

 https://cientistasquadrinhos.wixsite.com/cientistasquadrinhos

 https://www.tabelaperiodicacompleta.com/propriedades-periodicas/

No vídeo Tudo se Transforma, História da Química, Tabela Periódica,

disponível no site do canal do YouTube, você encontra de forma leve um

pouco sobre a história de como a tabela periódica foi sendo organizada.

O vídeo é de curta duração, o que favorece sua reprodução em sala de

aula ou até mesmo como uma atividade dirigida que possa servir de atividade

introdutória para iniciar uma pesquisa.
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O TABULEIRO DE BOHR
E A TABELA PERIÓDICA:

os saberes se encontram
etapa 6

Uma pesquisa desenvolvida por César, Reis e Aliane (2015 p. 180)

enfatiza que “o estudo dos modelos atômicos pode subsidiar a abordagem da

classificação periódica dos elementos, assim como o estudo da tabela pode

auxiliar na ampliação da aprendizagem dos modelos atômicos já estudados”,

reforçando a interdependência entre esses conceitos.

Acreditando nessa premissa, e na importância desses conteúdos serem

apresentados aos estudantes de forma lúdica e integrada, idealizamos nessa

etapa da SD atividades envolvendo a modelagem e a pesquisa.

Muitos conceitos químicos são trabalhados a partir do

desenvolvimento de modelos que auxiliam na compreensão do tema,

trazendo o assunto para aspectos ligados a realidade. Esse é o caso dos

modelos atômicos, que exigem dos alunos um grau de abstração que muitas

vezes eles ainda não possuem.

Desta forma propomos o uso do Tabuleiro de Bohr, que consiste em

um Kit no qual os alunos farão a modelagem do átomo de elementos

químicos, que associado a uma pesquisa na tabela periódica sobre estes

elementos permitirá ao professor rever assuntos já trabalhados na etapas

anteriores, esclarecendo dúvidas e permitindo aos estudantes observarem

relações existentes entre os dois temas trabalhados nessa SD.
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O TABULEIRO DE BOHR
E A TABELA PERIÓDICA:

os saberes se encontram

ORGANIZANDO   A   AULA

OBJETIVO:
 Recordar e associar conteúdos de teoria atômica e da tabela

periódica.

CONTEÚDOS ABORDADOS:
 Modelo atômico de Bohr.
 Partículas atômicas; 
 Elemento químico; 
 Estrutura da tabela periódica.

ESTRATÉGIA:
 Uso de modelo atômico e atividade de pesquisa.

MATERIAIS NECESSÁRIOS:
 Tabuleiro de Bohr;
 Tabela periódica;
 Ficha de anotações;

ATIVIDADES:
 Modelagem do átomo de alguns elementos químicos,

relacionando sua estrutura à localização na tabela periódica.

DURAÇÃO:
 Três aulas de 50 minutos.

ETAPA 6

82 Fonte: as autoras.



O tabuleiro de Bohr
O tabuleiro de Bohr foi desenvolvido para atender a unificação dos

conhecimentos sobre Teoria Atômica e Tabela Periódica. Foi feito com

materiais de baixo custo e idealizado para ser de fácil manipulação, boa

durabilidade e pouco risco durante sua manipulação. Se apresenta como uma

novidade, algo diferente capaz de despertar a curiosidade do aluno e seu

interesse em participar da aula. Consiste em um kit para ensino por

modelagem composto por:

 Um tabuleiro colorido apresentando a estrutura do modelo atômico de

Bohr, com as sete camadas eletrônicas e o núcleo, confeccionado em

material PVC e com aproximadamente 40 cm de diâmetro;

 30 miçangas redondas na cor azul para representar os prótons;

 30 miçangas redondas e de cor amarela para representar os nêutrons;

 30 meias miçangas para representar os elétrons e de tamanho menor

que as azuis;

 Uma caixa transparente e de plástico para acomodar as miçangas.

.

É importante se atentar para o tamanho das miçangas, lembrando que os elétrons são
bem menores que os prótons, e por este motivo as peças que irão representá-los devem
apresentar esta diferença de tamanho. Já os prótons e nêutrons podem ser representados por
miçangas do mesmo tamanho.
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O ensino por modelagem
O uso de modelos no ensino é um estratégia importante na construção

do conhecimento científico, e sua influência no ensino de Ciências tem

merecido destaque em pesquisas na área (MELO e LIMA NETO, 2013; JUSTI,

2015; SILVA, FERREIRA e SILVEIRA, 2016; ALVES e FERREIRA, 2018; SANTOS

et al., 2018).

Para esses autores, o uso de modelos promove um maior envolvimento

dos alunos com o conteúdo abordado, proporciona o diálogo e a troca de

significados entre o professor e os alunos, permite uma melhor compreensão

de conceitos e de processos abstratos, além de facilitar a exposição do

assunto e proporcionar situações que promovem o desenvolvimento de

importantes habilidades como a de formular e testar hipóteses.

De acordo com Nicola e Paniz (2016 p. 364) “os modelos são ótimos

recursos para que os alunos possam visualizar os objetos em tamanho maior

e deixar de lado um pouco as observações de desenhos do livro”.

Lima, Souza e Silva (2012 p. 2) descrevem as formas de modelos

existentes, partindo da atividade mental até o modelo de ensino, sendo o kit

desenvolvido um exemplo deste último:

A forma como essa atividade mental consegue ser expressa para as outras pessoas, seja
pela fala, ações, seja de qualquer outra maneira simbólica, é chamada de modelo
expresso. Quando esse modelo passa a ser consenso dentro de um determinado grupo
social, ele passa a ser chamado de modelo consensual. Um modelo que é consenso em
uma comunidade científica é denominado modelo científico. O modelo histórico seria
um modelo científico produzido em um contexto específico, mas que foi superado e
colocado à margem da ciência. Pela complexidade dos modelos científicos, nas aulas de
Ciências, são ensinadas simplificações desses modelos, denominadas de modelos
curriculares. E, finalmente, o modelo de ensino – ou didático, ou pedagógico – que não
engloba apenas objetos concretos trazidos pelo professor, mas todo o subsídio que esse
utiliza para ajudar a aprendizagem dos alunos, como, por exemplo, ilustrações, objetos,
gráficos, esquemas, analogias etc.
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Desenvolvimento da atividade
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A atividade será desenvolvida em três momentos, como apresentado na

ficha de anotação presente na página 87. O primeiro momento envolve a

identificação de informações sobre determinado elemento químico, o segundo

a modelagem do átomo deste elemento, e o terceiro a resolução de questões

formuladas pelo professor.

A aula pode ser iniciada com a divisão da turma em grupos, e cada um

deles escolhendo uma carta numerada de 1 a 20 (página 86) que representa

um determinado elemento químico. A carta escolhida deve ser colada na ficha

de anotação, ao lado do quadro no qual anotarão as informações sobre este

elemento químico com base na pesquisa realizada na tabela periódica.

Concluído este primeiro momento da aula, prossiga para a modelagem

do átomo utilizando o tabuleiro de Bohr (segundo momento da aula). A

quantidade necessária de tabuleiros depende do número de alunos que você

tem em turma.

A princípio os alunos podem ficar curiosos e agitados com o novo

material. De a eles alguns minutos para que possam observar e manipular o

Kit, e depois os oriente na modelarem do átomo.

Após alguns instantes passe pelos grupos e observe como a atividade

está se desenvolvendo. Aproveite este momento para relembrar e trabalhar

conceitos que não tenham sido corretamente compreendidos pelos alunos.

Terminada a modelagem do átomo inicia o terceiro momento da aula,

onde os alunos responderão perguntas associando os temas teoria atômica e

tabela periódica, com o acompanhamento do professor para esclarecer

dúvidas e finalizar a sequência didática.

https://pixabay.com/pt/illustrations/oxig%C3%AAnio-
elemento-tabela-peri%C3%B3dica-4300494/



2
HÉLIO

He
4

3
LÍTIO

Li
6

6
CARBONO

C
12

4
BERÍLIO

Be
9

7 
NITROGÊNIO

N
14

8
OXIGÊNIO

O
16

10
NEÔNIO

Ne
20

11
SÓDIO

Na
22

12
MAGNÉSIO

Mg
24

14
SILÍCIO

Si
28

15
FÓSFORO

P
30

18
ARGÔNIO

Ar
39

16
ENXOFRE

S
32

19
POTÁSSIO

K
39

20
CÁLCIO

Ca
40

Página para impressão. 
Pode ser impressa em folha de A4 colorida.
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HIDROGÊNIO

H
1

5
BORO

B
10

9
FLÚOR

F
19

13
ALUMÍNIO

Al
26

17
CLORO

Cl
35



Nome:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

FICHA DE ANOTAÇÃO

1ª MOMENTO DA AULA: Escolha um número atômico entre 1 e 20 e a partir deste

elemento químico preencha o quadro abaixo com as informações solicitadas:

2ª MOMENTO: Vamos modelar o átomo do seu elemento químico.

3ª MOMENTO:  Após a modelagem de seu átomo, responda:

a) Qual o nome da região onde os elétrons foram distribuídos?

b) O tabuleiro do átomo está dividido em cores. O que cada cor pode significar ?

c) Que modelo atômico poderia explicar esta divisão da eletrosfera e por qual motivo?

d) Quantas camadas foram preenchidas pelos elétrons do seu modelo de átomo?

e) Quantos elétrons ficaram na última camada?

f) A partir das respostas das letras D e E você saberia dizer a qual período e grupo 

pertence seu elemento químico? 

(          ) NÃO;  (        ) SIM;  PERÍODO: __________ GRUPO: _________

g) Anote aqui como ficou a distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas:

h) Registre neste espaço qual a contribuição do estudo dos modelos atômicos para o 

entendimento dos elementos químicos organizados na tabela periódica. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

NOME:____________________________________

SÍMBOLO:__________________________________

Nº ATÔMICO:_______________________________

Nº DE PRÓTONS:____________________________

Nº DE MASSA (PRÓTONS + NÊUTRONS):_________

Nº DE NÊUTRONS:___________________________

Página para impressão. Pode ser impresso em folha A4 colorida.
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OUTRA POSSIBILIDADE DE ATIVIDADE
O tabuleiro de Bohr mais acessível

 Caso o tabuleiro de Bohr seja um recurso não acessível de ser produzido

em gráfica, você tem a possibilidade de confeccioná-lo em papel cartão,

que apresenta uma durabilidade razoável, ou ainda utilizar o modelo

disponível para impressão na página 89, que apresenta uma durabilidade

apenas de uma aula.

 No modelo disponível para impressão você pode também utilizar as

miçangas ou até mesmo substituí-las apenas por marcações realizadas no

papel feitas a lápis.

 Recomenda-se que as marcações para os prótons seja o sinal positivo (+),

para os nêutrons o sinal de zero cortado na diagonal ∅ e para os

elétrons, o sinal negativo (-).

 Sugerimos que as marcações sejam feitas a lápis para que qualquer

correção possa ser realizada sem o desperdício de material.

 Esta etapa da SD pode ser realizada como a última aula, como está

apresentada aqui ou ainda pode ser utilizada ao final da terceira etapa,

como atividade sensibilizadora para as próximas etapas da sequência, ou

até mesmo como forma de fixação sobre as partículas atômicas e suas

localizações no átomo.

 Esta atividade com o tabuleiro de Bohr pode ser utilizada também como

forma de avaliação do conteúdo substituindo a tradicional prova escrita.
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ESCOLA:______________________________________________

PROFESSORA:__________________________________________

MODELO ATÔMICO DE BOHR

NOME:___________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Página para impressão.
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Anote aqui suas ideias!
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Fonte: pt.pngtree.com
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Este livro apresenta uma sequência didática (SD) elaborada para auxiliar

os professores no ensino dos temas teoria atômica e tabela periódica

em turmas do nono ano do ensino fundamental. Desenvolvida por

professoras que estão atuando na educação básica, esta SD é composta

por seis etapas sendo apresentado para cada uma delas seu objetivo, os

conteúdos abordados, a metodologia empregada, os recursos utilizados

e a propostas de atividades adicionais.

Desejamos uma ótima leitura e um bom uso deste material.
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