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Relatório de Atividades  
 

1-DADOS DA INSTITUIÇÃO LIDER 

 

Nome e Sigla: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG 

Endereço: Campus Samambaia - Prédio da Reitoria CEP 74001-970 Caixa Postal 131 Goiânia – GO – 

Brasil - CEP: 74605-050 

Telefones: +55 62 3521 1000 

CNPJ:  01567601/0001-43 

Responsável legal da IES: Orlando Afonso Valle do Amaral  

  

2. DADOS DA EQUIPE 

 

2.1) Coordenador Institucional 
Coordenador institucional: MARIA Emília  

CPF: 324.776.191-87 

Endereço: Rua J 64, Quadra 110 Lote 4/5, Bairro Setor Jaó, Goiânia GO, CEP: 74.674-300. 

Endereço eletrônico: mmm2404@gmail.com 

Telefones de contato: Residencial (62) 32641820 / Celular (62) 91908803 

Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação 

Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/3133555536143694  

 

2.2) Professores da Educação Básica Participantes do Projeto pela Instituição Sede 

Nome  Instituição Função 

Jacqueline Maria Barbosa 

Vitorette 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás 

- Campus Goiânia 

Professor de Educação Básica do IFG 

Selena Carvalho Martins Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás 

- Campus Goiânia 

Professor de Educação Básica do IFG 

3. DADOS DO PROJETO 

 

3.1) Dados Gerais 
 

Título: Projeto: Densidade: abordagem interdisciplinar na EJA – intervenção metodológica 

1. Apresentação – Resumo executivo do projeto 

 

2. LINHA DE PESQUISA: Currículo integrado e formação integrada  

 

3. JUSTIFICATIVA 
         A aproximação da Educação de Jovens e Adultos com a Educação Profissional apresenta 

particularidades e desafios desde a criação do Proeja - Programa de Educação Profissional Integrada à 

Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos – em 2006 pela Secretaria de Educação 
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Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação nos Institutos Federais.  

 Buscou-se entender a natureza do curso técnico em cozinha na modalidade EJA, do Instituto 

Federal de Goiás IFG, sabendo que o perfil do jovem e adulto trabalhador, que são sujeitos histórico 

culturais (OLIVEIRA, 1999), sujeitos de saberes é que não se deve negar o conhecimento que foi 

historicamente construído aos trabalhadores nem os seus saberes vividos. Este conhecimento histórico 

é de direito dos trabalhadores, e nesse sentido pretendeu-se trabalhar a compreensão do conceito de 

densidade, para contribuir com a sua atuação e na sociedade como cidadão, consumidor não ficando 

apenas na restrita visão do cotidiano. 

Partiu-se do posicionamento político que o currículo não neutro, é como um campo de 

resistência. Nesse sentido, pretende-se contribuir para se alcançar um currículo integrado em que a 

formação geral seja indissociável da formação profissional em todos os níveis de educação para os 

trabalhadores. (GAUDÊNCIO; CIAVATTA; RAMOS, 2005).  

Por fim, os projetos interdisciplinares surgem como uma necessidade histórico-cultural e 

pedagógica para proporcionar um caminho para a aprendizagem significativa dos alunos, 

trabalhadores jovens e adultos da formação básica como direito. 

 

4. OBJETIVOS E PERGUNTAS DA PESQUISA 

 

      O objetivo geral desta pesquisa foi identificar os desafios e possibilidades de construção do 

conceito de densidade com os educandos da EJA integrados a Educação Profissional no curso técnico 

em Cozinha, na disciplina de química I e/ou II. Os objetivos específicos foram: 

 Identificar o que os alunos entendem por densidade. 

 Problematizar e contextualizar o cotidiano  

 Definir densidade; 

 Julgar se a densidade é uma propriedade característica de uma substância; 

 Verificar se a densidade permite diferenciar uma substância de uma mistura. 

 Contribuir para formar um sujeito politécnico; 

 Integrar teoria e a solução de problemas reais. 

 Colaborar com a estrutura do curso em eixos temáticos, que são: 

1) Trabalho, Cultura e Alimentação; 

2) Conhecimento, Tecnologia e Alimentação; 

3) Sujeito, Desenvolvimento e Responsabilidade Socioambiental 

4)  Serviços de Alimentação e Mercado x Gestão e Alternativa de Trabalho e Renda. 

 

            Para atingir esses objetivos, a pesquisa se orientou pelas seguintes perguntas: 

 O que os alunos entendem por densidade? 

 Para que se se estuda o significado de densidade? Até que ponto o seu entendimento contribuí 

para sua atuação social e política na sociedade e profissional como técnico em cozinha, existe 

relação? 

 Como seria possível determinar experimentalmente a densidade de uma substância? 

 Como integrar o conceito de densidade com a solução de problemas reais? 

De outro lado conforme (RODRIGUES; VITORETTE, 2014) o professor educador deve se questionar 

quem são estes educandos da Educação de Jovens e Adultos. No caso específico os educandos do 

primeiro período de 2015, do curso técnico em cozinha integrado a Educação Profissional, no nível 

médio na modalidade EJA, câmpus Goiânia, do Instituto Federal de Goiás. Destacam, (RODRIGUES; 

VITORETTE, 2014), que é determinante e necessário atentar para a questão: como os educandos da 
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EJA produzem o conhecimento e como aprendem? Grandes são os desafios para socializar o 

conhecimento que foi historicamente construído com a classe trabalhadora, na perspectiva de atender 

o seu direito a educação. Se construiu um questionário para melhor caracterizar os educandos do 

primeiro ano do técnico em cozinha de 2015, 1º semestre, que se encontra como apêndice I no final 

deste projeto de pesquisa. 

 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (alguns pontos para serem desenvolvidos) 

       O Decreto nº 2.208 de 1997 reformula o ensino profissional que passa a integrar as diferentes 

formas de educação e trabalho à ciência e à tecnologia, com o objetivo de atender o aluno matriculado 

ou o egresso do ensino básico bem como os trabalhadores em geral.  Para Frigotto (2005), a 

orientação do referido decreto e seus desdobramentos buscou uma mediação da educação conformada 

às novas formas do capital globalizado e de produção flexível, através da formação de um trabalhador 

produtivo, adaptado, adestrado, treinado, ainda que sob uma ótica polivalente. 

     A Educação Profissional de nível médio no Brasil é regulada pelo Decreto nº 5.154 de 23 de julho 

de 2004. Ademais, há mudanças na educação em 2016 com a PEC-55 aprovada em dezembro e a 

reforma do ensino médio que irão alterar os rumos da educação profissional brasileira e compromete o 

horizonte da busca pela educação integrada. 

       Diferentes perspectivas para a formação dos trabalhadores: uma perspectiva de submissão aos 

interesses imediatos do mercado e outra voltada para estratégias de emancipação por meio de uma 

educação  que atenda aos interesses contra hegemônicos da classe trabalhadora, baseada no conceitos 

marxistas  de politecnia,  de escola unitária e de formação omnilateral,   uma  formação que tem o 

homem - e não o mercado - como principal referência, integrando  o trabalho, a ciência, a cultura e a 

tecnologia. (SAVIANI, 2007). 

      Ramos (2007) no seu texto “Concepção do ensino médio integrado à educação profissional”, 

retrata que a formação omnilateral é o primeiro sentido da integração, numa concepção de formação 

humana com base na integração de todas as dimensões da vida no processo formativo: o trabalho, a 

ciência e a cultura. O trabalho compreendido como realização humana inerente ao ser (sentido 

ontológico) e como prática econômica; a ciência como os conhecimentos produzidos pela humanidade 

que possibilitam o contraditório avanço produtivo; e a cultura que compreende os valores éticos e 

estéticos que orientam uma sociedade.  

      O Documento Base do Proeja - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na modalidade de Jovens e Adultos, ao abordar a finalidade da formação integral, 

descreve que: 

 
A finalidade da formação integral é a superação da dualidade histórica presente 

na educação brasileira entre teoria e prática e cultura geral versus cultura 

técnica. Essa dualidade não é fruto do acaso, mas sim da separação entre a 

educação proporcionada aos filhos das classes média-alta e alta e aquela 

permitida aos filhos dos trabalhadores. (BRASIL, 2007, p. 26) 

 

 Neste sentido, se busca um trabalho de intervenção metodológico na EJA, pensado por duas 

professoras com formações e trajetórias acadêmicas diferenciadas, uma trabalhando com a cultura 

geral química e outra com a cultura técnica laboratório gastronômico. O conceito que se pretende 

desenvolver é o de densidade (D), que é apresentado em grande parte aos alunos do ensino médio, 

como a relação matemática entre massa (m) e o volume (V) de uma determinada substância que pode 
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se expressar matematicamente por: D = m/V cuja unidade utilizada é gramas/ml ou gramas/cm
3
, ou 

seja, a densidade se refere a massa (em gramas) que ocupa um volume de 1 cm
3
.  Assim, por exemplo, 

densidade da substância água é de 1 g/cm
3
 a temperatura ambiente, já a densidade do álcool metílico é 

0,79 g/cm
3
. No geral, pouco se problematiza a complexidade deste conceito a sua importância no dia a 

dia dos cidadãos.  

 No estudo da química a densidade é uma propriedade específica que caracteriza uma 

substância é utilizada para distinguir dois líquidos de mesmo aspecto e de mesmo odor com álcool 

anidro e o álcool hidratado, por meio da densidade, cada um irá apresentar um valor próprio que o 

identifica e diferencia um do outro, em uma dada temperatura. Está propriedade também permite 

diferenciar se se trata de uma substância ou mistura (presença de mais de uma substância por 

exemplo, mistura de sal e água). A densidade pode determinar por exemplo a porcentagem de água no 

etanol combustível, pode se verificar se houve adulteração do combustível. No mundo das 

mercadorias os alimentos e produtos que apresenta grande densidade são vendidos por quilo, em 

quanto que, as mercadorias que possuem menor densidade, geralmente, se vendem por volume, 

sorvete, óleo etc. 

 Conforme Lilavate I. Romanelli e Rosária Justi, em seu material Aprendendo Química (guia 

do professor) produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais, Colégio Técnico, Belo Horizonte 

Minas Gerais, em 1997, que depois este material se transformou em livro.  De forma sucinta, 

(ROMANELLI; JUSTI, 1997) esclarecem que historicamente o conceito de densidade teve problemas 

em sua compreensão devido a fatos históricos do passado. No século V a.C. os filósofos gregos, desta 

época entendiam a que denso era oposto de ralo, que evidencia o entendimento que densidade se 

tratava de uma das qualidades das substâncias e que sua compreensão apresentaria relação com a 

forma de agregado da matéria. Ademais, este não era o único entendimento neste período histórico. 

 Para o filósofo grego, Aristóteles (IV a.C.), um fluído mais denso se tratava daquele que 

menos facilmente divisível, ou seja, compacto, viscoso, e tinha dificuldade de tratar de materiais com 

menor massa e volume ou de maior peso. 

 

      6. METODOLOGIA 

       A abordagem de pesquisa utilizada foi a qualitativa que, segundo Malhotra (2006) é uma 

metodologia de pesquisa não-estruturada e exploratória, baseada em pequenas amostras que 

proporcionam percepções e compreensão do contexto do problema. Para Minayo (1994, apud LIMA e 

MIOTO, 2001) a pesquisa é um processo de tentativas sucessivas de aproximação do real, já que esta 

apresenta uma carga histórica refletindo posições frente a esta realidade e o pesquisador tem uma 

atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo inacabado e permanente.  

       Se caracterizará como uma pesquisa de campo que, na concepção de Minayo (1992), é 

considerada a pesquisa como recorte que o pesquisador faz em termos de espaço e que representa a 

realidade empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas que fundamentam o objeto da 

investigação. 

       Lima e Mioto (2007) expõem que o processo de pesquisa se constitui como uma atividade 

científica básica que, partindo da indagação e da (re)construção da realidade, alimenta a atividade de 

ensino e a atualiza frente à realidade e Minayo conclui que “nada pode ser intelectualmente um 

problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática” (2001, p.17). 

 

Atividade I 
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- Questionar os alunos o que você sabe sobre densidade? 

- Interpretar o texto: Densidade: propriedade geral ou específica? (MORTIMER, Eduardo Fleury 

(Coord.) Introdução ao estudo da química: propriedades dos materiais reações químicas e teoria da 

matéria. Editora: UFMG/CECIMIG/PADCT/SPEC/CAPES/CNPq/Pró-reitoria de pesquisa da 

UFMG/ Faculdade de Educação da UFMG, Belo Horizonte –MG, 1997, p.11 e 12). 

Questões 

1) Proponha um teste para medir: 

a) A resistência de cabos de aço à tração: (discutir) 

b) A resistência de estampas de tecido à lavagem 

2) A) Relacione 4 materiais diferentes que podem ser usados para fabricar panelas: 

B) Que propriedades em comum têm esses materiais? 

C) Discutia as vantagens e desvantagens de cada material um desses materiais em relação a: 

- gasto de energia no cozimento dos alimentos (relacionado ao tempo que leva para a panela se 

aquecer): 

- conservação do alimento quente (relacionado ao tempo que leva para a panela se esfriar): 

D) Indique testes que poderiam ser realizados para verificar as características relacionadas no 

item anterior (C): 

Parte experimental A (dois experimentos) 

- Leitura de tabelas de densidade de algumas substâncias à temperatura ambiente. 

-Laboratório de química: comparar frascos de substâncias líquidas com volumes iguais: água, ácido 

acético (vinagre) por exemplo. 

- Comparar massa de uma amostra de ferro e alumínio de volume aproximados entre si. 

- definir o que é densidade. 

- Determinar experimentalmente a densidade de uma substância de uma substância sólida e uma 

líquida. 

Atividade II 

Leitura e interpretação do texto: Densidade: propriedade específica dos materiais 

(MORTIMER, Eduardo Fleury (Coord.) Densidade: propriedade específica dos materiais. Editora: 
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UFMG/CECIMIG/PADCT/SPEC/CAPES/CNPq/Pró-reitoria de pesquisa da UFMG/ Faculdade de 

Educação da UFMG, Belo Horizonte –MG, 1997, p. 20, 21 e 22). 

Parte Experimental B 

- Determinar a densidade de líquidos utilizando água, um ovo, e sal. 

1 colocar um ovo num béquer com água e observe. 

2. Adicione 2 colheres de sal à água contida no béquer e agite. O que você nota? 

3. Vá adicionando mais sal aos poucos. O que acontece com o ovo? 

4. Você pode dizer que a densidade do líquido permanece a mesma com a adição do sal? 

5. Diferentes misturas de água e sal apresentam a mesma densidade? Explique sua resposta. 

6. Por que se flutua no mar morto? 

- Estudar a relação entre a composição e a densidade da mistura de água e etanol. 

- Como é possível distinguir uma substância de uma mistura através da densidade? 

Discutir: Como você explicaria o funcionamento dos aparelhos de controle de qualidade do álcool 

hidratado existentes nos postos de distribuição de combustíveis? 

A densidade do ferro é muito maior do que a da água. Por que um navio de ferro não afunda? 

Depois do que estudamos o que você pode dizer sobre a densidade? O que você ainda não sabe? E o 

que gostaria de aprender mais? 

 

 

 

 

 Provavelmente a primeira expressão em relação a massa e volume de um determinado corpo 

foi dita como uma propriedade das substâncias remota do século III a.C., por meio de Arquimedes ao 

solucionar o problema da coroa do rei de Siracusa. Entretanto, no século XVI, Galileu, tratar e 

trabalha com o conceito de densidade como o que se aceita na atualidade, para expressar o 

conhecimento biológico, além disto, na realização de estudos sobre os fatores que contribuiriam para 

modificar esta propriedade. 

 Em síntese, percebe que o estabelecimento do conceito de densidade foi de difícil construção, 

isto é, complexo para se estabelecer como tal. Isto se reflete em toda a história, nos estudos de 

cientistas, e ainda hoje e ainda se estabelece a relação de densidade com peso e o não se relaciona com 

o volume. Talvez, a dificuldade maior esteja em se de fato tratar a densidade, uma propriedade que é 
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expressada como uma relação entre duas grandezas (massa e volume). De outro lado, para dar conta 

de enfrentar o desafio de construir conceitos, com o público de jovens e adultos sujeitos de 

conhecimento e saberes, o professor da educação profissional e tecnológica, conforme Moura (2008), 

deve ter formação inicial e continuada, políticas públicas de formação para os professores da 

Educação Profissional e Tecnológica. 

 

7. CONSIDERAÇÕES 

  O presente projeto de pesquisa teve como objetivo central identificar os desafios e 

possibilidades de construção do conceito de densidade com os educandos da EJA integrados a 

Educação Profissional no curso técnico em Cozinha, na disciplina de química I e/ou II. Os relatos dos 

alunos do público de jovens e adultos trabalhadores conferem com a literatura (MORTIMER, 1997) 

em que entendem o conceito de densidade limitado a compreensão de que o que possui menor 

densidade flutua e o que apresenta maior densidade afunda.  Isto é, deve ser problematizado, pois nem 

todo o material que é maior densidade como a agulha que é de ferro afunda, podendo ela flutuar na 

superfície da água, sendo que a densidade da água é menor (d=1g/cm
3
) em relação ao material ferro.  

 Contrariamente os educandos não relacionaram a presença deste conceito com relação à 

mercadoria alimento. Discutiu-se que na sociedade das mercadorias (MARX, 1983) no sistema 

capitalista, o alimento deixou de ser alimento é se tornou uma mercadoria de troca, sem valor 

nutritivo (LUTFI, 1988). Todavia o sistema capitalista se apropria deste conceito científico, dentre 

outros, para estabelecer lucro, mais valia, nos produtos alimentícios industrializados. Veja que de 

todos os alimentos se tem a densidade dele. E é vendido para o trabalhador o que tem maior densidade 

por quilo kg (kilograma) e não por litro, pois desta forma se pode obter lucro. De outra forma, o que 

apresenta menor densidade é comercializado por meio de volume, a saber: o sorvete possui baixa 

densidade se vende por volume, 1litro, 2 litros; o óleo vendido também por volume 900 ml (mililitro) 

para um litro falta 100 ml (mililitro), portanto, não se compra um litro de óleo mais menos. Produtos 

como feijão e arroz não se comprar por litro, mas sim por quilo a densidade destes é maior do que o 

óleo de cozinha. Por fim, existe uma relação com o conhecimento científico e a maneira que os 

produtos são postos no mundo da mercadoria para os trabalhadores adquirirem. Esta relação não é tão 

clara, se oculta o que for possível, e/ou dificulta o seu acesso para o maior controle do modo de 

produção capitalista, visando à exploração dos que vivem do trabalho. 

 Aprendizagem é um processo continuo, com este entendimento, acredita-se que com todo o 

trabalho de ensinagem e aprendizagem, este continua se processando. Diferentes materiais aportam 

valores de densidades diferentes, isto foi estendido não só para os alimentos industrializados, mas 

para utensílios utilizados na cozinha como as panelas. Problematizou-se porque existem tantos tipos 

de panelas, e quais de fato não apresentam risco à saúde principalmente. Como sobreviver? Como 

escolher as panelas para cozinhar os alimentos? De forma sintética vamos falar de alguns tipos de 

panelas usadas na preparação dos alimentos apresentando vantagens e desvantagens: 1) Panela de 

cobre, o cobre é um metal cuja densidade é de 8,93 g/cm
3
. Ao cozinhar alimentos ácidos neste 

material libera cobre que pode causar náusea, dores abdominais, problemas gastrointestinais e, em 

longo prazo, riscos de saúde aos rins e ao fígado. Apresenta a vantagem de ser um material  que 

possível ser reciclado; 2) Panela de alumínio amplamente utilizada. Ao se ferver uma solução de 4 

litros de água e 10 gramas de sal (cloreto de sódio) por um período de 3horas, ocorre o 

desprendimento de 20 miligramas do metal por cada litro de água. Por outro lado a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) afirma que o metal é seguro nas suas aplicações culinárias. O alumínio é 

um metal de densidade menor que o cobre de 2,70 g/cm
3
 e é um material reciclado e barato acessível a 
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maioria da população. 

 Em relação ao uso da panela de alumínio, houve relato por parte de um aluno, que afirmou que 

o seu pai tem excesso de alumínio no corpo e é decorrente da utilização prolongada da panela de 

alumínio para a preparação dos alimentos. O alumínio se depositou no sistema nervoso, apresentando 

o sintoma de tremer. Não se pode cozinhar nem tipo de alimento para o pai dele em panela feita de 

alumínio. Aqui se percebe uma contradição com o que é assegurado pela OMS e o real exigindo 

aprofundamento de pesquisas nesse sentido para desvendar o que se quer ocultar dos trabalhadores. 

Outra discussão que surgiu na sala de aula foi com relação ao tempero sal de cozinha? Existem vários 

tipos comercializados, uns muito caros. Quimicamente a composição é cloreto de sódio, o que 

diferencia na essência é se se trata de sal marinho e se foi retirado de rocha. 

 Por fim, ficaram algumas questões que surgiram neste processo em que os educandos 

manifestaram com os seus saberes e interesse de estudar: para emagrecer é preciso entender das 

calorias dos alimentos, alguns alunos não podem com açúcar e outros não podem com produtos 

alimentícios gordurosos. Então, se desenvolveu um estudo no período do ano de 2016 sobre leitura 

dos rótulos em relação à unidade calorias. Instigaram-se os educandos a ser um consumidor que 

analisa de forma crítica o que é oferecido para o consumo. A necessidade de estudar e investigar a 

questão calórica dos alimentos se diz, pois, os rótulos de diversos produtos industrializados 

alimentícios são confusos quanto à informação à unidade caloria, demonstrando, às vezes, 

informações por meio dos dados de forma contraditória. A outra questão relacionada com a sociedade 

brasileira é o consumo feito, na grande parte, sem observar a leitura dos produtos. É de conhecimento 

publico o crescente consumo de produtos diet e light encontrados nas prateleiras dos supermercados. 

Os rótulos das embalagens desfecham informações em relação a composição química e os aspectos 

nutricionais, além de dizer substancias criadas e recriadas pela sociedade que necessitam ser 

esclarecidas, decifradas em uma linguagem inteligível para os consumidores estabelecer o uso desses 

alimentos de forma apropriada. Estes aspectos tratados serão analisados e desenvolvidos em forma de 

artigo e apresentado em outro momento. 

 

Palavras chave: Educação de Jovens e Adultos; Educação Profissional; Sujeitos da EJA; Currículo 

Integrado. 

 

 

 

 

 



______________________________Relatório de Atividades do Programa 13769_OBEDUC_2015/2016 

10 
 

IFG ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS  

 

Indicador 

da atividade  

Objetivo da atividade Descrição sucinta da atividade (inserir início e 

período de realização) 

Resultados alcançados 

1. Diagnosticar o interesse 

dos sujeitos da EJA 

sobre o que ele sabe 

sobre Densidade. 

Dúvidas dos alunos de como é feito controle da 

quantidade de álcool vendido nos postos de 

combustíveis. Como que eu sei que não estou 

comprando mais água do que álcool? Foi feita uma 

pergunta a cada aluno para dizer por escrito: O que 

você sabe sobre densidade? Nesse momento não 

havia necessidade dos educandos da EJA se 

identificarem com o seu o nome. 

Nós fizemos encontros à medida do necessário para 

pensarmos o projeto de pesquisa e as ações, 

produção dos materiais, locais para desenvolver as 

atividades, o contato também foi por meio digital e as 

reuniões semanais da pesquisa no IFG, câmpus 

Goiânia. 

Fizemos dois diagnostico um por meio de um 

questionário na tentativa de melhor conhecer os 

sujeitos da EJA. 

E o outro em sala de aula também sobre a o 

significado que eles davam a palavra densidade.  

Muitos diziam que não sabia o que era 

densidade, mas gostariam de saber; alguns 

diziam que era algo denso, pesado, que 

afunda na água; outros respondiam que 

fazia muito tempo que tinha estudado não 

lembravam mais; 

“Acredito que densidade seja o peso das 

coisas dentro da água, pois a água tem a 

densidade maior que a do óleo, isto é, o 

óleo não se mistura, fica acima da água.” 

(Fala de educando da EJA); “eu penso que 

é a consistência de algo como por ex.: o 

mármore é duro e firme.” (Educando da 

EJA). 

Entende-se que se deve com o público de 

jovens e adultos partir de suas dúvidas e 

interesses de aprendizado, entretanto, 

também, busca-se associar sempre que 

possível o conhecimento científico que foi 

historicamente construído e que é um dos 

direitos do público de trabalhadores da 

EJA se apropriarem destes conhecimentos. 

2 Aprofundar o 

entendimento do que é 

densidade. Qual a sua 

Leitura dialogada do texto: “Densidade: propriedade 

geral ou específica? (MORTIMER, Eduardo Fleury 

(Coord.) Introdução ao estudo da química: 

Aprofundamento teórico. Trata-se de um 

conceito historicamente antigo e que esteve 

no passado relacionado à ideia de algo 
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relação com o mundo 

das mercadorias? 

propriedades dos materiais reações químicas e teoria 

da matéria. Editora: 

UFMG/CECIMIG/PADCT/SPEC/CAPES/CNPq/Pró-

reitoria de pesquisa da UFMG/ Faculdade de 

Educação da UFMG, Belo Horizonte – MG, 1997, 

p.11 e 12). ” 

 

pesado, denso ou o seu contrário ralo, isto 

ainda permanece nos dias atuais. Tais 

compreensões precisam ser trabalhadas, 

para se entender que se trata de uma 

propriedade de cada material, substância e 

que a identifica em relação às outras 

substâncias existentes ou materiais. O seu 

conhecimento pode contribuir para se 

verificar se há fraudes nas mercadorias 

vendidas para o consumidor como o 

combustível álcool, com teor abaixo do 

permitido. 

 

3. 

Produzir 

questionamentos a cerca 

da leitura do texto 

estudado 

Questões 

Proponha um teste para medir: 

c) A resistência de cabos de aço à tração: 

(discutir) 

d) A resistência de estampas de tecido à 

lavagem 

A) Relacione 4 materiais diferentes que 

podem ser usados para fabricar panelas: 

B) Que propriedades em comum têm esses 

materiais? 

C) Discutia as vantagens e desvantagens de 

cada material um desses materiais em relação 

a: 

- gasto de energia no cozimento dos alimentos 

(relacionado ao tempo que leva para a panela 

se aquecer): 

- conservação do alimento quente (relacionado 

ao tempo que leva para a panela se esfriar): 

 Após o aprendizado da técnica de leitura 

dos termômetros utilizados na cozinha, e o 

experimento se chegou à ideia de que a 

panela de barro foi a que mais demorou a 

aquecer a água com densidade uma 1g/cm
3
, 

porém também foi a que mais gastou 

tempo para esfriar. Se mostrando eficiente 

na conservação da temperatura dos 

alimentos quentinhos por maior tempo; Em 

seguida a panela de ferro, e 

consequentemente inox, alumínio e vidro, 

estas três últimas esfriaram rapidamente 

como aqueceram com menor tempo e gasto 

de energia. Mas fizemos a questão: Mas 

será porque isto acontece? Será que existe 

alguma relação com a composição dos 

materiais que constituem as panelas? 

Vimos que os elementos que os constituem 
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D) Indique testes que poderiam ser realizados 

para verificar as características relacionadas 

no item anterior (C): 

O teste proposto foi utilizar vários tipos de 

panelas que se tinha com composições de 

materiais diferentes, e verificar com o controle 

da temperatura, uma mesma quantidade de 

água quanto tempo gasta para de aquecer e 

esfriar. Esta atividade foi feita no laboratório 

gastronômico no fogão se colocou ao mesmo 

tempo uma panela de ferro, de barro, de 

alumínio, de inox, de vidro para aquecer a 

água. 

Esta atividade foi desenvolvida pelas professoras no 

laboratório gastronômico em três momentos diferentes 

com três turmas do I ano do curso técnico Integrado 

em cozinha na modalidade de EJA. 

são Ferro (Fe); alumínio (Al); níquel (Ni); 

cobre (Cu); Sílica, titânio e outros. 

Localizamos tais elementos químicos na 

tabela periódica, nome, símbolo e foto 

destes elementos formando substâncias 

simples, todos sólidos a temperatura 

ambiente. 

Discutiu-se a densidade do material água 

quando no estado sólido e líquido. A 

densidade da água no estado sólido é 

menor que no líquido por isto o gelo flutua 

na água líquida, isto acontece, porque as 

moléculas de água ao se congelar-se 

aumenta a distância entre suas moléculas e 

a relação, divisão da sua massa pelo seu 

volume ocupado dá um valor menor por a 

massa é a mesma, mas o volume aumentou 

por conta do distanciamento das suas 

partículas. 

4. Pesquisar os diferentes 

tipos de panelas no 

mundo das mercadorias 

tratando as suas 

vantagens e 

desvantagens no seu uso 

diário na cocção dos 

alimentos. 

Desenvolvimento da pesquisa de campo e teórica em 

livros e sites da USP e montou-se uma apresentação 

em data show para discussão em sala de aula no 

laboratório de química e no laboratório gastronômico: 

- Panelas de cobre, pode causar intoxicação por conta 

do cobre causando náusea, dores abdominais, 

problemas gastrointestinais e, em longo período, pode 

dar danos aos rins e fígado. Sua vantagem é pode ser 

reciclada, não se recomenda o seu uso no cozimento 

de alimentos ácidos. A Densidade do cobre é 

8,93g/cm
3
. 

Parte majoritária dos tipos de panelas não 

são acessíveis aos trabalhadores as que são 

recomendáveis a saúde, tais como 

cerâmica, titânio e vidro. As mais baratas 

são as de alumínio que liberam o metal 

alumínio nos alimentos que vai se 

depositando no organismo de trabalhadores 

e causando doenças posteriormente. 

Recomenta-se a panela de ferro e barro, 

além da panela de inox tendo o cuido com 

a sua manutenção, a primeira evitar o 
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- Panelas de cerâmica: demoram muito para esquentar, 

o que faz com o consumo de energia aumente, de 

outro, mantém o alimento mais aquecido por maior 

tempo e não liberam substâncias nos alimentos. 

Todavia tais panelas são caras e é preciso certificar se 

possuem certificação, pois, existe no mercado panelas 

de cerâmica sem certificação mais baratas que são 

pintadas com tintas que possuem chumbo na sua 

composição um metal pesado, não apropriado a saúde, 

que pode causar problemas no sistema nervoso. 

- Panelas de barro: não apresentam contra indicação a 

saúde, são indicadas para fazer alimentos líquidos ou 

caldos, sopas, molho feijão, feijoada e ensopados. Este 

material demora a aquecer, mantém o calor por maior 

tempo. Todavia alimentos com baixo teor de água 

podem tornar-se baste secos caso seja preparado neste 

tipo de panela; 

- Panela de ferro, antiga, demora a esquentar e são 

saudáveis pela liberação de ferro nos alimentos. 

- Panelas de alumínio são recicláveis, as mais usadas 

no mercado, são baratas, mas liberam alumínio 

durante a sua aplicação culinária. O teste feito foi 

ferver uma solução de 4 litros de água e 10 gramas de 

sal (cloreto de sódio), por um período de 3 horas, 

encontrou-se o desprendimento de 20 miligramas do 

metal alumínio por cada litro de água aquecido. 

- Panelas de titânio são mais raras e caras e não há 

nem um tipo de contraindicação a saúde, todavia não é 

acessível à maioria dos trabalhadores. 

- Panela de vidro- para a saúde é um dos modelos 

excesso de corrosão, a segunda que é fácil 

de quebrar e a terceira ao lavar não 

esfregar para evitar o desgaste do inox. Um 

mundo dividido em classes sociais, suas 

mercadorias também se encontram 

direcionadas aos seus públicos. A 

quantidade de dinheiro e informação 

direciona a que tipo de panela você terá em 

sua casa. Há certo extermínio dos 

trabalhadores também pelo acumulo de 

metais em seu organismo, morrem mais 

cedo ou dar lucro para as indústrias 

farmacêuticas ao adquirir outra mercadoria 

para tratar a sua saúde. 
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mais seguros a saúde, não apresentando nenhum tipo 

de contraindicação a saúde. Sua manutenção é fácil de 

limpar e não contamina os alimentos durante o seu 

cozimento. As desvantagens são caras, não são 

recicláveis, pesadas e frágil. 

- Panelas de inox- as mais antigas possuem uma 

camada de níquel e cobre, as mais recentes uma 

camada interna de alumínio. A exposição ao níquel 

pode causar alergia e desenvolver câncer. São usadas 

para o prepara de diversos alimentos, algumas 

possuem revestimento interno com cerâmica, estas são 

indicadas para frituras. 

- Panelas antiaderentes. São as mais complicadas 

mesmo com sua divulgação que são fáceis de lavar, o 

alimento não gruda na panela, entretanto, em sua 

composição apresenta ácido perfluoroctanoico 

(PFOA) e politetrafluoretileno (PTFE), esta última 

quando expostas a elevadas temperaturas, liberam 

gases tóxicos como fluorocarbonos que causa 

sintomas parecidos com os da gripe. Já as panelas com 

PFOA se relacionam ao desenvolvimento de Câncer 

de rim e fígado, problemas da tireoide e coração 

dentre outras doenças conforme os estudos já 

desenvolvidos. 

Deve-se evitar a sua aquisição e uso. 

5. Determinar técnicas 

para se encontrar a 

densidade dos materiais 

diferenciando-o o 

material quando é uma 

Produção de parte das técnicas utilizadas para se 

determinar a densidade encontra-se anexadas a este 

relatório. 

Avaliação foi diagnóstica e formativa 

durante todas as atividades. Depois de 

leitura e interpretação de textos, 

discussões, das atividades desenvolvidas se 

perguntou aos educandos e educandas o 
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mistura mais de um 

componente e quando é 

uma substância 

composta na sua maior 

parte por um tipo de 

componente. 

que eles sabiam, isto é, o significava para 

eles densidade? E qual o seu uso? 

Resposta: tipo1 “É uma propriedade 

específica útil para identificação de 

materiais, permite comparar as massas com 

seus volumes de diferentes materiais. Por 

isto, é chamada de peso específico, objetos 

mais densos que a água nela afundam 

enquanto os objetos menos densos flutuam. 

” 

Tipo 2 “é a relação entre a massa de uma 

substância e o volume que ela ocupa. ” 

Tipo 3 “todo tipo de material seja mistura 

ou substância possuem densidade, o que 

permite sua identificação. ” 

Tipo 4 “[...] a densidade é muito usada para 

verificar adulterações em determinados 

produtos. Por exemplo em postos de 

gasolina um densímetro que fica à mostra 

mergulhado no etanol. A densidade do 

álcool é de 0, 79 g/cm
3 

o densímetro deve 

apontar esse valor aproximadamente do 

contrário, o etanol foi adulterado, com 

acréscimo de água por exemplo, isto é um 

roubo do consumidor.” 

Tipo 5 “O uso deste conhecimento está 

frequente no cotidiano. Podemos testar, 

realizar experimentos com qualquer objeto 

para encontrar a sua densidade, até 

alimentos.” 
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6 Determinar densidade 

de misturas  

Fez a reflexão sobre a densidade de misturas de sal na 

água. 

Obtiveram-se diferentes valores de 

densidade conforme a proporção da 

mistura. Como sal comum é muito 

utilizado na cozinha sua discussão ficará 

para o próximo relatório. 

Por que existem tantos tipos diferentes de 

sais no mundo das mercadorias, assim 

como as panelas, com preços 

diferenciados? 

7. Determinar os 

conteúdos e 

experiências trabalhados 

nas atividades descritas 

acima 

Matemática: medidas de volume centímetro cúbico 

cm
3
, mililitro (ml); medidas de massa: grama(g); 

quilograma (kg); medida de comprimento centímetro 

(cm); 

Português: leitura interpretação de texto, escrita; 

Física e química: densidade, temperatura, 

aquecimento e resfriamento. Ponto de ebulição e fusão 

Química: composição dos elementos químicos das 

panelas, da água, tabela periódica, substâncias, 

misturas, solubilidade, vivência em laboratório de 

química; 

História: histórico do conceito de densidade; como 

que as mercadorias (PANELAS) estão presentes no 

modo de produção capitalista e na vida dos 

trabalhadores. 

Gastronomia: vivência na cozinha; tipos de panelas. 

Nutrição: efeito dos metais no organismo presentes 

nas panelas. 

Ação interdisciplinar entre duas 

professoras uma da área profissional 

técnica e outra da formação geral, na 

tentativa de construir um currículo 

integrado para o público de jovens e 

adultos num curso técnico em cozinha 

integrado a educação profissional e a 

modalidade de jovens e adultos. 

 


