
Segurança, Equipamentos e Investigação Científica 

Folha do Professor 

Resumo: O professor fará uma demonstração do que não se deve fazer no laboratório e os alunos tentarão 

adivinhar os erros. Em seguida, os alunos vão ler os procedimentos de segurança com a turma e anotar no 

caderno. Na terceira etapa, os alunos respondem os exercícios comparando os materiais necessários para 

diferentes experimentos e por quê é seguro utilizá-los. 

Opção de dever de casa: Peça aos alunos para preparem um prato para a família em casa. Nisso, eles 

devem desenhar os objetos utilizados para fazer a receita, definir os usos desses objetos e explicar porque 

esses objetos são os adequados para suas funções. 

Demonstração: Faça uma simulação de uma bancada perigosa para a prática de um experimento para os 

alunos verem. Tente você, o professor, quebrar 8 regras de segurança. Exemplos: 

Se tiver um cabelo longo, deixe solto e na frente do rosto; beba de um copo sobre a bancada; deixe um 

pedaço de comida sobre a bancada; óculos de proteção sobre a cabeça; os materiais para um experimento 

com livros e papéis no meio do caminho; recipientes de compostos químicos sem identificação; bico de 

bunsen fica ligado sem ninguém por perto (mas tome cuidado!); use água com corante para simular um 

químico e manuseie-o sem luvas;  entre outros. 

Peça aos alunos para anotarem o que você fez de errado. Entregue sua folha com procedimentos de 

segurança. 

Respostas da folha de atividades: 

Considerações de segurança: 

Experimento 1 – Siga as direções. Use jaleco e óculos de proteção. Seja cuidadoso ao usar objetos 

cortantes. 

Experimento 2 – Siga as direções. Use jaleco e óculos de proteção. Seja cuidadoso com o manuseio de 

superfícies quentes. Manuseie o peixe de forma gentil. 

Experimento 3 – Siga as direções. Use jaleco e óculos de proteção. Ao utilizar o martelo para quebrar o 

tijolo, cuide para não machucar os colegas. Certifique-se de que o pote está bem fechado antes de sacudir.  

Porque as ferramentas são adequadas: 

Experimento 1 – Fita adesiva é uma cola leve. O balão e o canudo demonstram o ar escapando como uma 

força. Alfinetes são levem e pontiagudos. 

Experimento 2 – Copo de béquer permite visibilidade. Termômetro mede temperatura precisamente. 

Experimento 3 – Lupas tornam a observação mais detalhada. Balança é uma ferramenta de medida de 

massa precisa.   
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Considerações Gerais de Segurança 

1.Sempre leia todo o procedimento do experimento antes de começar. 

2.Experimentos podem ser perigosos. Coisas podem quebrar, pegar fogo ou derramar. Sempre informe ao 

professor caso ocorra um acidente. 

3.Seja cuidadoso ao lidar com materiais, vidraria e objetos cortantes. 

4.Não faça brincadeiras de correr, empurrar e bater no laboratório. 

5.Use as roupas e equipamentos de proteção indivual conforme for instruído. 

6.Respeite plantas e animais. 

7.Meça as medidas de forma precisa. 

8.Nunca coloque nada na boca a não ser que tenha sido instruído para isso. 

9.Mantenha a bancada organizada e limpa. 

10.Despeje materiais da forma correta. 

 

Atividades: 

1. Leia os três experimentos abaixo: 

Experimento 1 – Ciências Físicas 

 Depois de ler esse experimento, liste os ate iais e essá ios pa a testa  a hipótese: Pa a ada 
força, existe uma força igual e no se tido o t á io  na tabela no final da folha e complete os 

outros quadros. 

Descrição: Nesse experimento, os alunos constroem um carro foguete que anda devido ao ar escapando de 

balões. 

Procedimento:  

1.Usando uma régua, caneta hidrocor e compasso, desenhe um retângulo de 7,5cmx18cm e quatro círculos 

de 7,5cm de diâmetro na superfície de uma cartolina e recorte. 

2.Encha um balão e conecte a boca do balão a um canudo largo e cole com fita adesiva, sem deixar espaço 

para o ar escapar por aquele lado (pelo outro o balão vai esvaziar). 

3.Cole o canudo em cima do retângulo. 

4.Fure o centro dos círculos com alfinetes e prenda-os ao lado do retângulo, na posição de rodas. Não 

aperte muito para que os círculos possam girar livremente. 



5.Sopre o canudo para encher o balão e segure o canudo para o ar nã o escapar. Coloque o carrinho no 

chão e solte. 

Experimento 2 – Ciências Biológicas 

 Depois de ler esse experimento, liste os materiais necessários para testar a pergunta: Co o a 
temperatura da água afeta a respiração de peixes?  a ta ela o fi al da folha e o plete os 
outros quadros. 

Descrição: Nesse experimento, os alunos medem a temperatura da água onde um peixe vive, colocando o 

peixe e sua água em um copo de béquer e este dentro de um pote com água. A temperatura do pote se 

ajusta com a do béquer. Os alunos anotam o número de inspirações do peixe em temperatura ambiente, 

em 14-20°C e em 4-9°C. Os alunos criam o gráfico com os resultados. 

Procedimento: 

1.Comece com um peixe dentro de um béquer em temperatura ambiente. Anote a temperatura da água  e 

o número de inspirações do peixe em temperatura ambiente. 

2.Use uma tigela vazia e adicione água gelada. Coloque o copo de béquer na tigela e observe a 

temperatura cair. Quando chegar a no máximo 5-9°C, anote o número de inspirações do peixe novamente. 

4.Usando um microondas, aqueça a água da tigela (sem o béquer), coloque o béquer com o peixe dentro da 

tigela de água morna e anote o número de inspirações novamente quando a água do béquer chegar a 14-

20°C. 

5.Depois do experimento, imediatamente retorne o peixe a um recipiente com água em temperatura 

ambiente. 

Experimento 3 – Ciências Geológicas 

 Depois de ler esse experimento, liste os materiais necessários para testar a pergunta: Po  ue as 
pedras encontradas em rios e lagos são lisas?  a ta ela o fi al da folha e o plete os out os 
quadros. 

Procedimento: 

1.Selecione um tijolo e um martelo. 

2.Usando óculos de segurança, quebre o tijolo em pedaços com o martelo. Antes de começar, enrole o tijolo 

em jornal para que seus pedaços não saltem longe. 

3.Observe os pequenos pedaços de tijolo e veja que os cantos dos pedaços são afiados. Use uma lupa. Pese 

os pedaços de tijolo separadamente em uma balança. Anote seus resultados na tabela. 

4.Coloque os pequenos pedaços de tijolo dentro de um pote, encha-o com água e feche com 

tampa.Revezando com os colegas, cada um sacode o pote umas 100 vezes. 

5.Abra o pote e examine os pedaços de tijolo. Pese-os novamente na balança. Anote o que aconteceu. 

 

 



 

2. Relacione os materiais com as regras gerais de segurança e a função das ferramentas utilizadas.  

 Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 

Materiais    

Considerações de 

segurança 

   

Avalie porque as 

ferramentas 

utilizadas são 

adequadas 

   

 

 



3. Escreva o número e nome dos experimentos na primeira coluna da tabela.  Compare as 

ferramentas e as considerações de segurança de cada experimento. O que eles possuem de 

semelhante? E de diferente? 

Experimento Semelhanças Diferenças 
   

   

   

 

4. Escolha cinco das ferramentas utilizadas, desenhe-as no caderno e descreva seu uso. 


