
 

FICHA DE ATIVIDADE 
 

Nome da Atividade: Os Perigos da Jangal 
 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 

Tipo: Atividade manual 

Ramo: Lobinho 

Área de Desenvolvimento: Intelectual / Social / Carater 

Número:    
 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: 4 Adultos 

Tempo de duração da atividade: 35 à 50 minutos 
Limite de jovens na atividade: 24 

Local onde será realizada a atividade: Coberto ou Fechado 

Condições do local (destacar estrutura necessária): 
Mesas onde 4 a 6 crianças possam trabalhar sem se apertar 

Objetivos da atividade: 
Apresentar projetos científicos simples para os lobinhos 

Objetivos educativos que podem ser atingidos: 
PRIMEIRA FASE (6 anos e meio até 9 anos)  
5. Demonstra interesse por aprender e por conhecer e manipular novos objetos. 
7. Demonstra contínuo progresso em suas habilidades manuais. 
 Planejar organizar e executar um projeto cientifico. 
SEGUNDA FASE (9 e 10 anos) 
6. Se expressa bem, procura usar corretamente o nosso idioma e consegue narrar fatos vividos e 
demonstrar o que sabe fazer, o que pensa e o que sente. 
Descrição detalhada da atividade: 
1. Faça areia movediça 
Um experimento muito simples que instiga muitas perguntas nas crianças, além de proporcionar uma 
experiência sensorial diferente. 
Também conhecido como líquido não-newtoniano, esse é um experimento muito simples, que pode 
funcionar em escalas muito diferentes – você pode fazê-lo dentro de um pote de cereal, ou dentro de 
uma bacia. A graça é a seguinte: quando você coloca os dedos (ou qualquer objeto) devagar no 
líquido, você afunda até a base do pote. Mas, se bater os dedos bem rápido na superfície, ela fica 
dura, como se fosse um chão. 
Modo de fazer: 
Já que o experimento pode ser feito em diferentes escalas – de um balde até um copo -, recomenda-
se manter a proporção de 2 copos de água para 1 de Maizena. Se quiser, adicione algumas gotas de 
corante para deixar o líquido colorido, proporcionando ainda mais diversão. 
 
2. Faça um vulcão em erupção 
Vulcões são um fenômeno geológico fascinante. A erupção, cheia de lava e fumaça, atiça a imaginação 
e a curiosidade de muitas crianças e de adultos também. É possível realizar um experimento que 
simula um vulcão explodindo com vinagre e bicarbonato de sódio – bagunça garantida, e uma ótima 



 
oportunidade para conversar sobre química e sobre como a interação de alguns elementos pode 
transformá-los por completo, resultando em explosões! 
Modo de fazer: 
Corte o bico da garrafa PET. Usando-a como base, encha até a metade de água morna, e misture o 
detergente, o bicarbonato e o corante. Em volta da garrafa, faça um modelo cônico do vulcão. 
Recomendamos fazer isso com massinha ou papel machê. Quando tudo estiver pronto, basta despejar 
um pouco de vinagre dentro da boca do vulcão para que a “lava” comece a jorrar! 
 
Dica: para minimizar a bagunça, coloque o vulcão dentro de um recipiente como uma caixa de 
papelão ou um Tupperware. 
 
3. Agua Contaminada - Experimento do leite psicodélico 
Coloque leite no prato, pingue os corantes e depois algumas gotas de detergente; o resultado será 
que as cores vão se mover, gerando um leite psicodélico. 
 
O experimento a seguir é muito interessante para se realizar em sala de aula para explicar os 
conteúdos de polaridade, solubilidade e como os detergentes agem para remover a gordura. Além de 
serem necessários apenas materiais simples, que podem ser encontrados em praticamente todas as 
cozinhas, o efeito visualizado nesse experimento é muito bonito e chama a atenção dos alunos, 
tornando a aula de química muito interessante. 
 
Procedimento experimental: 
 
1. Coloque o leite no prato; 
2. Adicione gotas dos corantes alimentícios de diferentes cores no leite; 
3. Pingue 1 gota de detergente líquido no meio do leite e observe o efeito resultante. 
 
Continue pingando o detergente em diferentes partes do leite. Essa parte também pode ser feita 
molhando um palito de dente no detergente e tocando em diferentes pontos da superfície do leite. 
 
O efeito visto ocorre porque o detergente dissolve (emulsifica) a mistura de leite e corante. O leite é 
uma mistura de várias substâncias, principalmente água e gordura. No entanto, o leite que 
compramos para consumir é homogeneizado, o que significa que por meio de processos industriais a 
gordura do leite passa por um furo muito pequeno que quebra os glóbulos de gordura, tornando-os 
minúsculos e fazendo com que fiquem em suspensão no leite. 
Assim, os corantes não se misturam no leite por causa de sua gordura. Mas o detergente é um agente 
tenso ativo, que é capaz de quebrar essa tensão superficial que impede o corante de se dissolver no 
leite. 
Essa ação do detergente pode ser entendida no processo de retirada da gordura das louças. O 
detergente é constituído por moléculas com longas cadeias carbônicas apolares e uma extremidade 
polar. 
Visto que possui uma parte apolar e uma polar, o detergente é capaz de interagir tanto com a gordura 
como com a água. A extremidade polar interage com a água e a cadeia longa apolar interage com a 
gordura, formando pequenos glóbulos, chamados de micelas. 
Nas micelas, a parte apolar fica voltada para a parte interna do glóbulo em contanto com a gordura, e 
a parte polar fica voltada para a parte exterior, em contato com a água. Dessa forma, quando se 
“arrastam” as micelas de detergente, removem-se também a gordura junto, pois ela estará 



 
aprisionada na região central da micela. 
Um fenômeno similar ocorre com o leite e o corante, sendo que o detergente quebra a tensão e eles 
começam a se misturar loucamente. 
 
4. Os Olhos da Kaa - Experimento do Disco de Newton 
O experimento do disco de Newton possibilita a visualização da composição da luz em razão do 
fenômeno da persistência da visão. 
 
Introdução 
O disco de Newton é um experimento muito conhecido da Física. Consiste em um disco colorido com 
as cores primárias do espectro visível (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta). Esse 
disco gira, apresenta grande velocidade e tem como objetivo mostrar a composição da luz branca. 
Quando parado, a separação das cores é nítida, no entanto, ao colocarmos o disco para girar, as cores 
misturam-se, e o disco parece ficar branco. Newton fez uso desse dispositivo para identificar que a 
mistura das cores visíveis produzia a cor branca. 
 
Arranjo experimental 
 
Comece a atividade fazendo a montagem do disco com os lobinhos. É um processo bastante simples. 
  
Etapas de confecção do disco de Newton: 
1 – Com o compasso, faça um círculo. O tamanho aqui não é importante, porém, se o disco for muito 
grande, o efeito da composição da luz branca será menos visível; 
2 – Com a régua e o lápis, faça divisões triangulares no círculo, todas com o mesmo tamanho, como 
uma pizza; 
3 – Pinte os triângulos e certifique-se de todo o espaço estar totalmente colorido e sem falhas; 
4 – Faça um pequeno furo circular no centro do círculo com o furador de papel. Pelo furo, passe um 
lápis e faça um apoio, enrolando o lápis com a fita do lado da parte branca da cartolina. 
 
Agora é só garantir a rotação do disco. Quanto mais rápido o disco girar, maior será o efeito da 
composição da luz branca sobre os nossos olhos. A próxima parte da aula consiste em explicar a 
origem do fenômeno. 
 
Explicação teórica 
A velocidade de propagação da luz no ar atmosférico e no vácuo é praticamente igual: cerca de 3.108 
m/s. Isso significa que ela viaja cerca de 300 milhões de metros a cada segundo. Na prática, isso 
significa que, qualquer que seja a distância dos objetos ao nosso redor, o tempo necessário para a luz 
chegar até a nossa retina não seria maior que 10-8 s, um tempo realmente muito pequeno. 
No entanto, o processo da visão é mais do que simplesmente a luz chegar até os nossos olhos. Um 
processo bioquímico bastante complexo é iniciado quando a luz incide sobre a retina e ilumina as 
células fotorreceptoras da visão: os cones e os bastonetes. Essas células contêm um pigmento 
chamado opsina, e essa molécula sofre uma mudança estrutural muito veloz quando atingida pelos 
fótons. O tempo dessa mudança é de alguns poucos picossegundos (10-12 s). Em seguida, um impulso 
elétrico é produzido e propaga-se pelo sistema nervoso até o cérebro, onde a informação luminosa é 
reconhecida e convertida em imagem. Esse processo, por sua vez, é muito mais lento e pode levar até 
um décimo de segundo (10-1s). Esse tempo, chamado de tempo de persistência retiniana ou tempo 
de persistência da visão, é também o tempo que um estímulo visual leva para sair da nossa retina. 



 
Em decorrência desse fenômeno, existe uma velocidade mínima que o disco precisa mover-se para 
que possamos enxergar a cor branca. Essa mesma exigência ocorre quando assistimos a um filme no 
cinema. Existe uma taxa mínima de quadros por segundo (cerca de 24 quadros por segundo) 
necessária para termos a ilusão do movimento contínuo. 
Outra explicação interessante fica por conta da observação do disco: ele não ficará perfeitamente 
branco, mas sim um branco um pouco acinzentado. Isso acontece porque a composição das cores no 
disco de Newton envolve cores-pigmento, produzidas com tinta. Nesse caso, há a absorção da luz 
incidente sobre o disco de forma diferente para cada região pintada, e o resultado é um pouco 
escuro. Esse processo é chamado de síntese subtrativa. 
Para uma observação mais precisa da composição do espectro eletromagnético, é interessante fazer o 
experimento usando lâmpadas LED com as cores primárias. Nesse caso, estaríamos misturando cores-
luz, promovendo a síntese aditiva, que forma a cor branca mais clara possível. 
 

Fundo de cena: 
 -A Jangal e um lugar incrível – Pode ter lugares perigosos e com areia movediça, agua contaminada e 
Vulcão em erupção mas também pode ter lugares fascinantes como as quedas de aguas no final da 
tarde que promovem um espetáculo colorido.  
Materiais necessários para aplicação do módulo(Detalhar itens, quantidades e orçamento previsto): 
 
1. Faça areia movediça - Ingredientes: 
Maizena 
Água 
Corante (opcional) 
 
2. Faça um vulcão em erupção - Ingredientes: 
Massinha de modelar ou papel machê 
Garrafa PET 
Água morna 
2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio 
6 gotas de detergente 
Corante vermelho (opcional) 
 
3. Experimento do leite psicodélico - Materiais: 
Um prato; 
Leite; 
Corantes alimentícios; 
Detergente líquido para lavar louças. 
 
4. Experimento do Disco de Newton - Materiais necessários: 
1 cartolina branca (ou discos de cartolina divididos) 
Marcadores ou tinta com as cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta 
Cola branca 
Tesoura sem ponta 
Régua 
Compasso 
Lápis 
Furador de papel 



 
Fita de qualquer tipo (adesiva, isolante ou de vedação) 
 

Dicas: 
*Esta atividade pode ser dividida em sub-bases por experimento. Com menos lobinhos nos 
experimentos haverá um melhor aproveitamento. 
*A atividade do vulcão pode ser feita como uma base única, fazendo com que os lobinhos montem o 
vulcão. Caso seja aplicada como sub-base, levar os vulcões prontos. 
*A atividade do Disco de Newton pode ser apresentada em forma de base única. Caso seja aplicada 
como sub-base, levar os discos prontos para os Lobinhos pintarem. 
 

Como avaliar esta atividade: 
 

Experiência da minha Seção sobre esta atividade: 
 

Recomendações adicionais: 
 

 
ESQUEMA DE SEGURANÇA / EMERGÊNCIA 

Detalhar abaixo o esquema de segurança / emergência necessários para operar a atividade: 
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