
 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD) 

TURMA: JOVEM CIENTISTA 
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HABILIDADES: Compreender o conceito de reação e reagente; entender o conceito de misturas 
homogêneas e heterogêneas e pesquisar e desenvolver a capacidade de relacionar densidade, massa 
e volume. 
 

ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA  
 
Turma, bom dia/tarde/noite! Seguem as orientações para realização das atividades da semana. 
 
AULA 1 e 2 
 
Pessoal, para a experiência dessa semana nós vamos precisar do seguinte: 
 
1. Um comprimido efervescente antiácido (geralmente temos em casa, mas na farmácia é baratinho 
também); 
2. Recipiente transparente (de preferência de vidro); 
3. Óleo (qualquer tipo) – 1 litro ou menos (depende do tamanho do recipiente); 
4. Água (um copo cheio) – cerca de 300ml; 
5. Corante (qualquer tinta que deixe a água mais escura). 
 
PROCEDIMENTO: 
 
Agora vamos fazer o seguinte... Primeiramente, adicione corante a água. Feito isso, misture a água com 
corante junto com o óleo no recipiente transparente. Aguarde até que a mistura esteja “calma”, sem 
bolhas, inerte, adicione o comprimido e veja o que acontece! 
 
Turma, existem alguns fenômenos científicos que ocorrem naquela mistura! Para entender melhor, 
pesquise o que é: 
 



. Mistura homogênea e heterogênea; 

. Densidade, massa e volume (cada um); 

. Em aulas anteriores pesquisamos e entendemos também o que é: reagente e reação. 
Depois de pesquisar e entender os conceitos da pesquisa, responda as questões a seguir. 
 
1. Em que momento do experimento ocorre uma reação? 
2. Quais são os reagentes (dica: estão nos materiais do experimento...)? 
3. O que é mais “pesado” na mistura? 
a) Água 
b) Óleo 
c) As bolhas 
d) O ar atmosférico 
4. O que determina o peso de alguma coisa? Massa, volume ou densidade? 
 
Pessoal, copiem as questões e respondam no caderno. Quando terminarem, enviem foto da atividade 
para o professor. Vocês tem duas semanas para realizar a atividade pois ela é bem longa, portanto, 
entreguem ela até dia 03 de julho. Valeu!! 
 

 
Caso tenham dúvidas, podem me chamar no WhatsApp (983516020). A devolutiva deve ser realizada 
por e-mail (matheuszacarias@prof.educacao.sp.gov.br). 
 
Prestem atenção! Como dito no áudio enviado no grupo da turma, façam as atividades pois nós 
professores iremos debater e conversar sobre na volta as aulas. Abraço! E qualquer dúvida, é só me 
chamar... 
 
 
Prof. Matheus. 
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