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Como se faz oobleck? 

Para uma turma de 25 alunos, usou-se 1kg de amido de milho para render pequenas porções por dupla ou trio. A 

proporção é sempre 2:1, a cada duas porções de amido de milho, adiciona-se uma porção de água. Então em um 

quilo de amido se mistura 500ml de água. Primeiro adicione o corante na água para ficar mais lúdico, depois aos 

poucos, acrescente a água ao amido e misture com as mãos. 

 

1ª Etapa: Retome Conteúdos 

Comece a aula perguntando o que os alunos se lembram sobre os estados da matéria. Quais são, características de 

cada um deles, como um estado pode mudar para outro, etc. Dê a oportunidade de diferentes alunos responderem. 

Ajude-os com as respostas. Peça para alguém dizer alguns objetos sólidos do local onde estão. Depois mostre os 

diferentes frascos. Pergunte qual o estado físico do material dentro do vidro com água, diga que os líquidos mudam 

seu formato de acordo com o recipiente e passe a água verde para um vidro de outro formato. Pergunte se existe 

alguma coisa em estado gasoso na sala onde estão. Dê dicas até alguém lembrar que existe ar em toda a sala. Então 

pegue o terceiro frasco e pergunte se o frasco está vazio, se existe alguma coisa dentro dele. Dependendo das 

respostas, ajude até que eles percebam que o ar também está no frasco. 

2ª Etapa: Preparando o Oobleck 

Separe a turma em grupos pequenos e distribua um potinho para cada grupo. Explique que existe um material que 

pode ser sólido ou líquido, dependendo de como se manipula ele. E hoje a turma vai fazer esse material, que se 

chama oobleck. Peça para um voluntário te ajudar a preparar a massa. Diga que terão que sujar as mãos. Em uma 

bacia grande, mostre que você tem amido de milho ali, uma farinha utilizada para preparar comidas. Mostre a água 

com corante em outro recipente. Peça para o aluno ir acrescentando a água ao amido de milho. Misture com uma 

colher e depois com as mãos e peça para outro aluno vir mexer a mistura junto com você. Peça para os alunos 

voltarem para os lugares, avisem que todos terão sua chance de mexer na massa. 

3ª Etapa: Hora de por a mão na massa 

Na sua bacia, pegue um pouco de oobleck com a colher e deixe escorrer de volta, mostrando como ele age como um 

líquido. Agora, tente mostrar para os alunos que, se você tentar enfiar o dedo rápido na massa, o oobleck fica sólido. 

Derrame porções de oobleck nos potinhos de cada grupo e circule pela sala, mostrando diferentes formas de se 

manipular o oobleck para ver a diferença entre líquido e sólido. Exemplos: tentar rapidamente enrolar o oobleck em 

uma bolinha, bater nele com a mão aberta, enfiar rapidamente o dedo nele, apertar com força, etc.   

 

 Ao final, todos lavam as mãos e recolha os materiais para serem também lavados. Para jogar fora a massa, 

existem dois jeitos: jogue no lixo orgânico ou misture bastante água quente com o oobleck (para que perca 

sua consistência viscosa) antes de despejar aos poucos na pia.  

 É possível que você tenha alunos que não queiram tocar na massa, explique diretamente pra esses que é 

uma massinha qualquer como a de modelar e pode parecer nojento, mas se usa ingredientes comuns. 

Incentive-os a tocar, mas se eles continuarem não querendo participar, não force.  
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