
Atividade 1 

Tema relacionado: O Efeito Estufa 

Nível de Ensino Indicado: Ensino Básico 

Introdução: 

O aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, que vem 

acontecendo há décadas, esta contribuindo para a elevação da temperatura terrestre, 

causando desta forma as mudanças nos padrões climáticos e um eventual aumento 

do nível do mar. Este aquecimento, segundo muitos cientistas internacionais, é 

observado através de leituras de temperaturas em estações de meteorologia e 

estimativas das temperaturas dos oceanos através de satélites. Certamente, o Brasil 

não está isento destas mudanças e a qualidade de vida das futuras gerações pode ser 

afetada.  

Todos podem contribuir para reduzir a emissão de gases de efeito estufa 

através do uso adequado de aparelhos domésticos e de uma mudança no 

comportamento, relacionado a uma série de hábitos da vida cotidiana, que não implica 

em abrir mão dos benefícios da tecnologia moderna, como iluminação e refrigeração 

de ar, que podem ser desfrutados de maneira racional e não nociva ao meio ambiente. 

Objetivo 

Proporcionar aos estudantes um melhor entendimento sobre assuntos 

relacionados ao efeito estufa, identificando possíveis divergências da visão dos 

mesmos sobre o tema abordado e a partir da abordagem do experimento, 

proporcionar-lhes uma reavaliação de suas ideias sobre o assunto. 

Descrição do experimento: 

Nesta experiência será visto como o efeito estufa acontece a partir de materiais 

simples e de fácil acesso.  Após a efetivação do experimento, os estudantes terão que 

organizar os dados coletados e responder algumas questões relacionadas ao mesmo. 

Vale salientar que é importante o professor fazer uma abordagem inicial de alguns 

assuntos relacionados ao efeito estufa antes de dar inicio ao experimento, ou como o 

mesmo achar melhor. 

Tempo necessário para o experimento: 

 Aproximadamente 30 minutos para manuseio dos materiais e coleta de dados; 

 O necessário para discussão e resolução das questões. 

Materiais necessários: 

2 copos com água; 



Tesoura; 

Caixa de sapatos vazia; 

Papel alumínio; 

Filme plástico  

Procedimentos do experimento: 

1. Forrar o interior da caixa com o papel alumínio; 

2. Colocar um dos copos com água dentro da caixa e fechar com o filme plástico; 

3. Colocar a caixa sob o sol ou embaixo de uma lâmpada acessa juntamente com o 

outro copo de água; 

4. Após 10 minutos verificar as temperaturas com a ponta do dedo e relatar em um 

papel tudo o que perceber na experiência para posterior discussão. 

Questionamentos: 

1. Em qual copo a água ficou mais quente? Por quê? 

2. Em que sentido o copo com água dentro da caixa se comportou como a atmosfera 

terrestre? 

3. Há perigo deixar uma criança pequena ou um animal de estimação fechado dentro 

de um carro em um dia quente, por exemplo. Por quê? 
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