LOCUS: UMA AVENTURA REAL
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Introdução
Como alternativa ao método tradicional de ensino, têm sido criadas
metodologias para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico
e mais interessante para o aluno.
Nesse viés, o enfoque Ciência- Tecnologia- Sociedade e Ambiente
(CTSA) possibilita um aprendizado mais colaborativo interdisciplinar e
consequentemente, menos fragmentado. Com isso a transposição dos
conhecimetos adquiridos na sala de aula para situações do cotidiano fica
facilitada. Assim, o discente terá a oportunidade de tomar as decisões de
forma mais crítica, percebendo que suas decisões podem acarretar mudanças
no seu entorno, possibilitando o exercício pleno de sua cidadania.
É neste cenário que “LOCUS: UMA AVENTURA REAL” surge como
uma proposta metodológica para integrar as questões sociais com as
tecnológicas, tornando este processo mais lúdico..
O “LOCUS: UMA AVENTURA REAL” é um jogo de RPG ( role playing
game) que possibilita um aprendizado colaborativo onde a todo instante as
decisões são tomadas pelos alunos e levam a caminhos diversos nos quais os
desafios são constantes.
Portanto, aproveite o tempo com seus alunos, conheça-os, escute-os e,
acima de tudo, divirta-se com eles.
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Instruções
Professor (a), o “LOCUS: UMA AVENTURA REAL” trata-se de um
jogo de RPG. Às vezes será necessário improvisar, pois muito dele dependerá
do nível das respostas que seu aluno dará. Para isso, é necessário que se
obedeça e entenda algumas regras:
1. Professor (a), leia o jogo antes de aplicá-lo.
2. Aproprie-se das regras: o entendimento destas é fundamental para

o sucesso do jogo.
3. Explique claramente as regras do jogo; isto economizará tempo na

aplicação.
4. O senhor é sempre o mestre, que nesse caso se chama Orah. Toda

vez que aparecer uma fala dele, utilize o pronome “eu”.
5. Peça para os alunos prestarem atenção na história e para eles

escolherem uma personagem ao final.
6. O jogo possui 5 (cinco) personagens e, em uma turma, um grupo de

alunos fica responsável por uma personagem.
7. As personagens jogáveis são Dranza, Rayos, Kocus, Tarjoa e Aqua.

As demais são de responsabilidade do mestre e estão no jogo
apenas para o desenrolar da história.
8. Tudo que estiver destacado em roxo é seu procedimento; não os leia

para os alunos.
9. Ao longo do jogo as personagens (alunos) ganharão itens que

podem ser trocados ou vendidos ao longo do jogo.
10. Todos os testes com os devidos procedimentos e as sugestões de

charadas, estão nos anexos 1 e 2, respectivamente.
11. Professor (a) entenda que o RPG é um jogo livre. Sendo assim,

você poderá incrementar as discussões sempre que houver
necessidade ou que perguntas e ideias forem surgindo. As
instruções dão apenas sugestões, que podem ser mudadas a
qualquer momento.
DIVIRTA-SE COM SEUS ALUNOS
BOM JOGO!
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Visão Geral do Jogo
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HISTÓRIA:
Num planeta chamado Sorkram localizado na galáxia de Andrômeda e
que possui as mesmas condições terrestres, existe um reino chamado
LOCUS, que é comandado por um mestre chamado Orah.
Seu reino é dividido em cinco províncias, cada uma delas com uma
com uma riqueza natural e problemas que foram surgindo com o
desenvolvimento.
A província de Akuaris tem sua riqueza nas águas, com muitos rios,
lagos e lagoas. É responsável por parte da produção energética do país com
hidrelétricas, e suas principais atividades econômicas são a pesca e o turismo.
À sua frente como líder provinciano está Aqua, que possui competências em
resolver problemas que envolvam água e soluções aquosas.
A segunda província é conhecida por seus lindos campos floridos e sua
agricultura que sustenta todo reino. Consegue tal façanha devido aos solos
férteis e seus habitantes têm o hábito de dizer “aqui se plantando tudo nasce”.
Renko, como é conhecido o local, tem à sua frente Kocus, habilidoso com
solo, tem conhecimento em materiais inorgânicos e em alguns métodos de
separação de misturas.
Seguindo por Locus, temos Borgum com sua frondosa e densa mata,
com grande biodiversidade vem sendo prejudicada pelo aumento da atividade
petroquímica. Esta atividade econômica tem ocasionado desmatamento,
prejudicando o turismo ecológico e causando desequilíbrio ambiental. Tarjoa,
seu líder, tem grande conhecimento em materiais, solo e processos de
destilação.
Continuando, é possível passar por Cinus, um lugar conhecido por toda
Locus pelo céu azul e límpido, e por ser um dos melhores lugares deste
planeta para observar o céu. À noite, o céu estrelado possibilita estudos
astronômicos com reconhecimento internacional. Os três prêmios Belnos 1 ,
trazem muito orgulho a Rayos, líder da província. Cinus conta com as grandes
universidades de Locus e possui o maior parque industrial do reino.
Rayos tem habilidade com produtos gasosos e reações de combustão,
tendo sido por isso escolhido por Orah para manter a ordem em Cinus.
A última província do reino, e não menos importante, é Veniên,
conhecida pelos grandes manguezais junto à fronteira com Akuaris e às
grandes planícies de solo avermelhado usado para atividade pecuária. Dranza
1

Equivalente ao prêmio Nobel
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está a frente desta província há algum tempo e vem sofrendo o impacto do
desenvolvimento da vizinha Cinus. Dranza tem a arte da diplomacia é ágil e
bom com minerais.
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Começando o jogo:
Neste momento dividida a turma pelas 5 (cinco) personagens e
entregue os cartões das 5 cidades para cada uma das personagens, 5 krans e
as fichas de cada um deles, que encontram-se no anexo 3, a cada deles dê
um tempo para cada um conhecer a capacidade e a cidade do outro,
apresente as cartas das medalhas e orbis e, então comece os diálogos.
Lembre- os que a ficha deve ser alterada a cada medalha e orbi que
ganharem.
Um belo dia Orah é acordado por seu mordomo Kantus, que diz:
- Mestre, mestre, mestre ... – grita Kantus nervoso, afoito e abrindo as cortinas.
- Que foi Kantus? – Responde Orah, assustado e sonolento.
- Kocus, senhor – responde Kantus
- O que tem Kocus, homem? Diga de uma vez – diz nervoso Orah.
- Está lá embaixo, apavorado, sem saber o que fazer. Mostle plantou hortênsias

rosas e nasceram hortênsias azuis. Tarim plantou rosas vermelhas e elas não
nasceram vermelhas. A plantação de morangos também foi alterada, uma
tragédia completa em Renko. - respondeu Kantus.
- Kantus, acomode Kocus e peça para Arquedon buscar Aqua, Tarjoa, Rayos e

Dranza – diz Orah – Enquanto isso conversarei com Kocus.
Na manhã seguinte Kantus prepara a sala de reuniões e fala para Orah:
- Orah estão todos à sua espera na sala de reuniões. – diz Kantus.

Imediatamente Orah se desloca para a reunião e começa a falar:
- Bom dia a todos, Renko está com um grande problema. Sua produção de

flores e frutas está sendo alterada. A cor das flores está mudando. Alguém
pode me dar uma ideia do motivo disso?
Nesse momento professor enumere as possibilidades. Discuta as dificuldades
de Kocus, como data de entrega, o tipo de pedido, o quê ele deve fazer?
Estimule discussões sobre ética e a lei da oferta e procura.
Se a discussão não começar de imediato estimule-os com perguntas. Induza,
mas não diga o que está certo ou errado. Este jogo tem como objetivo criar
opiniões e escutar os alunos. Não os desestimule taxando algo de errado, pois
10

o aprendizado é coletivo: deixe-os falar. Caso algum conceito esteja errado,
faça perguntas que leve-os a pensar por outro viés.
Induza para o problema do solo. Quem chegar a essa conclusão chegar
ganhará a medalha Terra e aumenta a habilidade com solo em três níveis,
caso seja o personagem Kocus dê-lhe 3 sulos e peça para dar o item a um
colega.
- Vamos viajar para Renko e recolher amostras de solo e fazer alguns testes.

Kantus prepare 6 yatogãns.
[Depois de 30 minutos].

- Chegamos a Renko. Kocus recolha uma amostra de solo para verificá-lo.

Professor (a) entregue os dados a Kocus. Para este primeiro problema há três
possibilidades: duas darão positivo para problemas diferentes. Estas estão
numeradas com 1, 2 e 3. Você tem a liberdade para decidir como proceder,
geralmente depende do nível de conhecimento de seus alunos. A sugestão é:
soma 2 a 5 – direito 1 teste, soma de 6 a 9 – direito a dois testes e 10 a 12- o
aluno tem direito a fazer os três testes. Peça-os para verificar os cartões com
as capacidades das personagens.
Kocus, além da personagem com a medalha Terra, terá que chamar quem tem
a habilidade com separação de mistura. Caso haja coincidência entre o
personagem da medalha e o que tiver com a habilidade de separação de
mistura, apenas os dois farão. Os testes também são de livre escolha para o
aluno: caso ele só tenha direito a um teste e escolher o teste número 3 diga-o
que terá que responder uma charada para poder decidir para onde ir, pois o
teste numero 3 dará resultado negativo, deixando-o sem saída.
A pergunta deverá ser feita ao grupo e quem responder receberá a medalha
Cerebrum. Passado isso, existem as possibilidades:
1. Se ele fizer os três testes ele poderá escolher ir para Akuaris ou Veniên.
Aquele que convencer o grupo ganhará 1 sulo e 2 krans.(moedas de
Locus)
2. Se o aluno pegar ou escolher o teste 1 (teste de pH) deverá ir para
Akuaris e, para isso, é só continuar a leitura após as instruções (página
13).
3. Se o aluno pegar ou escolher o teste de 2 ( teste de ferro) deverá ir a
Veniên
.
Continue
o
Jogo
na
página
20.
.
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I.

Indo para Akuaris:

- Há algo de errado no pH do solo de Renko. Quem me dá uma dica sobre

isso? - Diz Orah.
Professor deixe-os falar até perceberem que o pH pode ter sido alterado pela
água da irrigação e então irão para Akuaris.
- Vamos para Akuaris. Subam nos yatogãns! [Algum tempo depois]
- Nossa! Quantos peixes mortos! Como vocês podem resolver isso?

Enumere as possibilidades e espere que peçam uma amostra de água, que
deverá ficar sob a responsabilidade de Aqua, pois ele que tem a habilidade
sobre soluções aquosas.
Desta vez existem apenas dois testes que serão decididos através de
charadas, se acertarem poderão fazer os dois e se errarem farão apenas um
deles. Os testes estão numerados como 4 e 5.
Se escolherem o teste número 4 farão teste de ferro na água e irão para
Veniên e é só continuar lendo após as instruções( página 14). Se escolherem
o teste número 5 farão teste de pH na água e irão para Borgum, (continuar
lendo na página 18 ).
Professor, não esqueça de pedir para verificarem as habilidades de cada um,
pois os teste são realizados em cooperação.
Caso a medalha Cerebrum já tenha sido dada, este terá a possibilidade de
responder com a seguinte regra:
1- Responder sozinho e se acertar ganhará 5 sulos, mas caso erre perderá
a medalha.
2- Pedir a ajuda do grupo e dividir o prêmio com todos.
Caso a medalha não tenha sido dada, aquele que responder corretamente
ganhará a medalha Cerebrum e 1 sulo, os demais ganharão 5 krans.
Se escolherem o teste numero 4:
- De onde virá o ferro? - diz Orah.

Deixe-os verificar ( nos cartões) que a fonte de ferro pode ser o solo de Veniên,
vizinha a Akuaris. Aquele que perceber que deverá ir a Veniên recebe a
medalha Metallis.e ganhará o poder de decidir junto com Dranza sobre as
reações com metais, os demais dividirão (não necessariamente iguais) 20
krans, a serem divididos. Caso seja Dranza ele ganhará 1 sulo e escolherá
uma personagem para dar a medalha.
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I.I. – Indo para Veniên

Ao chegar em Veniên, Temim chega correndo e diz:

- Senhor, desculpe a audácia, mas tenho que contar-lhes algo. Minha mulher

Lena está muito mal no hospital e as suspeitas são de que seja algo que ela
tenha bebido ou comido. O hospital está lotado de pacientes com os mesmos
sintomas.
- Chame algum médico, Temim. – Diz Orah em tom de ordem.

- Sim, senhor. – Diz Temim. [Algum tempo depois]
- Senhor, me chamo Kruks, sou um dos médicos da província. Estamos com o

hospital lotado de locusiano com os mesmos sintomas. Só vejo uma coisa em
comum entre essas pessoas: a fonte de água é a mesma. – diz Kruks com
toda propriedade.
- Hum... muito bem Kruks, vamos verificar. – diz Orah

- Então, como faremos? – diz Orah virando-se para os líderes.

Faça-os discutir olhando o mapa (quem descobrir pelo mapa receberá a orbi
cartographer) e/ou os cartões para ver as possibilidades de onde poderá vir o
ferro despejado por Cinus contaminando o lençol freático, faça- os pedirem
uma amostra de água e deixe-os fazer o teste numero 6. Discuta a questão do
lixo da formação do chorume, da lixiviação do solo, etc.
Este teste deverá ser realizado por Aqua, Dranza e a personagem que tiver a
medalha Metallis.
- Está bem, iremos a Cinus. – Diz Orah.

Ao chegar a Cinus uma neblina cinza cobre seu famoso céu límpido.
- Que neblina é está, Rayos? – diz Orah
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Professor influencie Rayos a pedir ajuda as colegas, converse sobre tipos de
poluição, peça-os para ver os cartões. Eles irão descobrir que trata-se de um
fenômeno de ilha de calor, que está impedindo a poluição de se dissipar.
Quem chegar a esta conclusão ganhará a medalha Tempestas e a habilidade
que trabalhar com gases eleva-se 3 níveis. Assim tomara as decisões junto
com Rayos em relação aos gases. Assim se for o personagem de Rayos ele
deverá dar esta medalha a algum personagem sem itens (medalhas ou orbis).
- Já sei! Vamos até ao parque industrial, quem sabe teremos uma resposta. -

Diz Orah.

Ao chegar no parque industrial eles não conseguem entrar: uma barreira os
impede. Ao encostar nela, aparece um letreiro com os seguintes dizeres:
“ Sou um gás liberado na queima do lixo e de combustíveis fósseis, sou um
gás importante na respiração e na fotossíntese. Quem sou eu? Responda-me
certo e só assim poderão passar. Para ter certeza peça ajuda ao seu mestre.”.
A personagem com a medalha Cerebrum tem a prioridade em responder, este
terá a possibilidade de responder com a seguinte regra:
Responder sozinho e ganhar 5 sulos sozinho se acertar, mas caso erre
perderá a medalha.Pedir a ajuda de Rayos e/ou aquele que tiver a medalha
Tempestas, ou de todos para isso deverá jogar os dados. Se a soma for menor
que 4 ele escolhe apenas 1, se a soma maior que 4 e menor que 8 escolhe os
dois, se maior que 8 poderá escolher todos.
1- Se quem responder não tiver a medalha Cerebrum entregue-o uma e

para os demais entregue 1 sulo.
Professor a resposta é dióxido de carbono (CO2) e faça com eles o teste
número 7.
Ao entrar no parque industrial, o mestre diz:
- Nossa, observem a estatua de Taigo, ele foi nomeado líder de Cinus por meu

pai, foi um grande homem, inaugurou este parque industrial há 100 anos atrás.
A estátua está se decompondo. Por quê será?
Conduza- os a fazer uma associação com a chuva ácida: mande-os ler os
cartões, verificar de onde esse possível fenômeno está vindo; lembre-os de
ver as reações que os cartões contêm os principais poluentes e seus impactos
e deixe-os querer ir a Borgum por causa do SO3 e a queima de óleo diesel.
Aquele que chegar a conclusão que o problema é a chuva ácida ganha a
medalha Tempestas, caso já a tenha entregue 2 sulos a ele e peça para
entregar a medalha a outro personagem e dividir 9 krans entre os demais.
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Aquele que encontrar a reação correta entre as fichas ganhará a orbi
Alquimista, e ganhará o direito de participar de todos os testes que serão
realizados a partir deste ponto.
Quem decidir que o próximo passo é ir para Borgum ganhará 5 krans. Se for
um acordo entre todos divida o prêmio.
- Vamos a Borgum. Tarjoa você nos leva? - diz Orah.

Já noite, chega-se a Borgum, uma escuridão repleta em suas florestas. Eis
que:

- Cof,Cof, Cof. Que fumaça é essa?! Acendam a tocha!
Deixe-os simular como seria uma reação de combustão, dê privilegio de
resposta ao personagem com habilidade em combustão. Peça-o para lançar
os dados, caso este der par ele poderá ter ajuda de Rayos hábil com gases.
Se cair impar ele poderá ter ajuda daquele que tiver a orbi Alquimista. Caso
ele queira ajuda de mais alguém ele poderá pagar 2 krans ao mestre por
personagem que ele solicitar ajuda.
Quando a tocha foi acesa, na frente de todos e no meio da floresta encontra-se
uma refinaria de petróleo.
- Quanta fumaça?! Pare a produção agora!
Professor (a) discuta os impactos ambientais, sociais e produtivos sobre este
efeito. Faça o teste número 8 com eles. Quem falar primeiro em problemas
sociais derivados do impacto ambiental ganha a orbi Societatis
- Vocês têm razão, não podemos fazer isso. Como podemos melhorar então?
- Deixe-os dar alternativas. De privilegio de fala aquele que possuir a orbi
Societatis
-Hum, muito bom! Como podemos resolver todos os problemas nas
províncias?
Deixe-os falar em cooperação, estimule-os a falar e a fazer o caminho inverso.
Deixe-os chegar a conclusão que o problema de Renko se resolve se todas as
cidades resolverem juntas seus problemas.
- Por resolverem os problemas de todas as províncias em conjunto, todos
ganharam a medalha Solidarietatis, a maior honraria de Locus, esta dá o
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liberdade a vocês para resolverem problemas importantes sozinhos. E todos
podem comemorar...
- Aff, dia cansativo. Preciso de cama. Estão todos dispensados apliquem as
soluções e voltaremos a ser agraciados com o premio ambiental de qualidade
Cosmópolis.
Chegando em casa.

- Kantus, prepare um banho estou exausto, mas tenho uma certeza , tenho os
melhores

lideres

de

toda

Sorkram.

17

I.II - Indo a Borgum

- Chegamos! Amo as florestas de Borgum! Mas o quê é isso?

Nesse momento Orah avista um grande campo vazio, um clarão no meio da
floresta, uma área de desmatamento e no meio dela uma grande refinaria de
petróleo.
Professor discuta, ou faça-os discutir sobre economia, fonte de energia,
desemprego, meio ambiente. Aquele que citar primeiro problemas com
queima de combustível receberá a orbi Alquimista, os demais ganharam 3
krans.
- Que fumaça é esta que sai da refinaria?
Deixe-os falar, discutir e enumerar as razões. Discuta os impactos ambientais
e os problemas sociais relacionados a estes desequilíbrios. Aquele aluno que
fizer primeiro esta associação receberá a orbi Societatis.
- Olhem a placa: “ Sou um gás liberado na queima do lixo e combustíveis
fósseis, sou um gás importante na respiração e na fotossíntese. Quem sou
eu? Responda-me certo e só assim poderão passar. Para ter certeza peça
ajuda ao seu mestre.”.
Professor a resposta é dióxido de carbono (CO2), quem acertar a resposta
ganhará a medelha Cerebrum, os demais ganharam um 1 sulo. Faça com eles
o teste número 7.
- Hum, dióxido de carbono! Onde mais se pode eliminar CO2?
Faça-os pensar em industrias e os leve para Cinus. Ao primeiro que fizer a
associação entre industria e aemissão de gases poluentes ganhará a medalha
Tempestas.
- Eureka! Boa, fale o nome da personagem que falou industrias e/ou Cinus.
Vamos para Cinus! Ao chegar em Cinus:
- Outra placa, vocês andam marcando fronteiras encantadas. Aff...

Outra charada. A personagem Rayos tem a prioridade em responder, este terá
a possibilidade de responder com a seguinte regra:
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1- Responder sozinho e ganhará a medalha Cerebrum se acertar, mas

caso erre pagará 1 kran para cada personagem.
2- Pedir a ajuda do personagem com a medalha Cerebrum e/ou aquele que

tiver a medalha Tempestas, ou de todos para isso deverá jogar os
dados. Se a soma for menor que 4 ele escolhe apenas 1, se a soma
maior que 4 e menor que 8 escolhe os dois, se maior que 8 poderá
escolher todos.
Ao entrar no parque industrial, o mestre diz:
Nossa, observem a estatua de Taigo, ele foi nomeado líder de Cinus por meu
pai, foi um grande homem, inaugurou este parque industrial a 100 anos atrás.
A estátua está se decompondo. Por que será?
Faça-os observar as fichas e chegarem a conclusão que isso deriva da queima
de combustíveis fósseis que saem das chaminés das industrias. Fale sobre
chuva ácida e correlacione o problema a Akuaris e Renko. Faça o teste
numero 8. Dê 1 sulo para quem falar sobre queima de combustíveis e 1 kram
aos outros.
Eis que de repente surge Temim, afoito e com falta de ar como se estivesse
correndo:
- Senhores, algo de errado ocorre em Veniên. Os hospitais estão lotados de
venienianos com os mesmos sintomas. Os médicos estão exaustos.Por favor
vocês precisam ir lá.
- Temim, estamos indo.. - diz Orah.
Ao chegar no hospital em Veniên. Kruks, o médico, os recepciona.
- Graças a Gaia! Não sabemos mais o que fazer o hospital está lotado.
Achamos que pode ser da água.
- Água ! Em Veniên não há rios! Como me explicam isso?

Faça-os ler a ficha e perceber que Veniên possui um lençol freático, e que é
vizinha de Cinus (quem ver o mapa e fizer a associação ganhará a orbi
cartographer), que pode estar lançando esgoto contaminando no lençol
freático.Dê privilégio a personagem Aqua, quem tem a orbi Alquimista e a
medalha Tempestas.
- Sugestões?
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Induza-os a fazer um teste na água, fazer o teste numero 4. Ele dará positivo.

- Hum temos ferro na água. Como vocês vão solucionar os problemas?

Deixe-os dar alternativas. Deixe-os falar em cooperação, estimule-os a falar a
fazer o caminho inverso. Deixe-os chegar a conclusão que o problema de
Renko se resolve se todas as cidades resolverem juntas seus problemas.
- Por resolverem os problemas de todas as províncias em conjunto, todos
ganharam a medalha Solidarietatis, a maior honraria de Locus, esta dá o
liberdade a vocês para resolverem problemas importantes sozinhos. E todos
podem comemorar...
- Aff, dia cansativo. Preciso de cama. Estão todos dispensados apliquem as
soluções e voltaremos a ser agraciados com o premio ambiental de qualidade
Cosmópolis.
Chegando em casa.

- Kantus, prepare um banho estou exausto, mas tenho uma certeza , tenho os
melhores lideres de toda Sorkram
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II- Indo a Veniên

Deixe-os olhar as cartas e verificar que a cor amarelada vem do ferro quem
chegar a essa conclusão ganha a medalha Metalis.
- Hum... Há algo errado no solo de Veniên, de onde pode estar vindo este
ferro?
Deixe-os observar as fichas para ver as possibilidades, discutir com ele o
chorume, a queima do lixo, deixe-os falar sobre problemas trazidos por ele.
Incite a discussão para as possíveis soluções para o lixo (quem citar a queima
do lixo primeiro ganhará a orbi Alquimista). Observar de onde vem até concluir
que podem verificar duas soluções:
1. Podem ver se o lençol freático contaminou a água se for esta a escolhida

continue lendo em Akuaris página 22.
2. Ver a questão do esgoto em Cinus for escolhida vá para a página 25.

No entanto antes de tomar decisão leia a instrução abaixo, eles só poderão
seguir pelo caminho escolhido após responderem uma pergunta se não
acertarem o caminho será mudado.
- Então vamos.......? Mas, antes, é necessário responder a pergunta para
prosseguir.
Professor o senhor devéra fazer uma pergunta que seja de resposta direta tipo
charada, se acertar o caminho manter a escolha e dar a medalha Cerebrum a
quem acertou e aos demais entregar 2 krans, se errar mudar a escolha.
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II.I – Indo para Akuaris

- Aqua, temos um problema na água. O que faremos?

Deixe-os decidir, pedir ajudar uns dos outros o objetivo é isso, deixe-os pedir
uma amostra da água.
- Hum! Aparentemente, tudo bem com a água, mas precisamos verificar a
existência de ferro – Diz Orah.
Dê a eles o teste numero 6 assim que perguntarem se há algum teste
possível.
- E o resultado, qual foi?

Deixe-os falar, pergunte de onde pode ter vindo este excesso de ferro. Deixeos chegar a conclusão que veio do esgoto de Cinus (quem chegar a essa
conclusão ganhará a orbi cartographer) e que peçam para ir para lá.
- Vamos a para Cinus, peguem os yatogãns, chegaremos perto da hora do
almoço. Ao chegar a Cinus, uma neblina cinza cobre o céu outrora azul e
límpido.
- Lideres, o que vocês acham que é essa neblina?

Deixe-os falar, peça pra enumerar as possibilidades, peça para consultar os
cartões e verificar as que são possíveis. Descobrirão um fenômeno chamado
ilha de calor (quem citar primeiro esse fenômeno recebe a medalha
Tempestas). Provoque a discussão e a interação entre eles.
- Vamos descobrir de onde é este gás. – diz Orah.

Ao chegar ao portão do complexo industrial há uma placa, com os seguintes
dizeres:
“ Sou um gás liberado na queima do lixo e combustíveis fósseis, sou um gás
importante na respiração e na fotossíntese. Quem sou eu? Responda-me
certo e só assim poderão passar. Para ter certeza peça ajuda ao seu mestre.”.
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Outra charada. A personagem Rayos tem a prioridade em responder, este terá
a possibilidade de responder com a seguinte regra:
1- Responder sozinho e ganhará a medalha Cerebrum se acertar, mas caso

erre pagará 1 kran para cada personagem.
2- Pedir a ajuda do personagem com a medalha Cerebrum e/ou aquele que

tiver a medalha Tempestas, ou de todos para isso deverá jogar os dados.
Se a soma for menor que 4 ele escolhe apenas 1, se a soma maior que 4
e menor que 8 escolhe os dois, se maior que 8 poderá escolher todos.
Deixe-os pensar discutir e verificarem nas fichas, incentive que eles peçam um
teste para conferir faça o teste numero 7, discuta a relação entre o pH e o CO2.
Ao entrar no parque industrial, o mestre diz:

- Nossa, observem a estatua de Taigo, ele foi nomeado líder de Cinus por meu
pai, foi um grande homem, inaugurou este parque industrial a 100 anos atrás.
A estátua está se decompondo. Por que será?

Faça os fazer uma associação com chuva ácida, mande-os ler os cartões, de
onde esse possível fenômeno está vindo, lembre-os de ver as reações que os
cartões contêm os principais poluentes e seus impactos deixe-os querer ir a
Borgum por causa do SO3 e a queima de óleo diesel.
- Vamos a Borgum. Tarjoa você nos leva? - diz Orah.

Já noite, chega-se a Borgum, uma escuridão repleta em suas florestas. Eis
que:
- Cof,Cof, Cof. Que fumaça é essa?! Acendam a tocha!
Deixe-os simular como seria uma reação de combustão, dê privilegio de
resposta ao personagem com habilidade em combustão. Peça-o para lançar
os dados, caso este der par ele poderá ter ajuda de Rayos hábil com gases.
Se cair impar ele poderá ter ajuda daquele que tiver a orbi Alquimista. Caso
ele queira ajuda de mais alguém ele poderá pagar 2 krans ao mestre por
personagem que ele solicitar ajuda.
Quando a tocha foi acesa, na frente de todos e no meio da floresta encontra-se
uma refinaria de petróleo.
- Quanta fumaça?! Pare a produção agora!
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Professor (a) discuta os impactos ambientais, sociais e produtivos sobre este
efeito. Faça o teste número 8 com eles. Quem falar primeiro em problemas
sociais derivados do impacto ambiental ganha a orbi Societatis
- Vocês têm razão, não podemos fazer isso. Como podemos melhorar então?
- Deixe-os dar alternativas. De privilegio de fala aquele que possuir a orbi
Societatis
-Hum, muito bom! Como podemos resolver todos os problemas nas
províncias?
Deixe-os falar em cooperação, estimule-os a falar e a fazer o caminho inverso.
Deixe-os chegar a conclusão que o problema de Renko se resolve se todas as
cidades resolverem juntas seus problemas.
- Por resolverem os problemas de todas as províncias em conjunto, todos
ganharam a medalha Solidarietatis, a maior honraria de Locus, esta dá a
liberdade a vocês para resolverem problemas importantes sozinhos. E todos
podem comemorar...
- Aff, dia cansativo. Preciso de cama. Estão todos dispensados apliquem as
soluções e voltaremos a ser agraciados com o premio ambiental de qualidade
Cosmópolis.
Chegando em casa.

- Kantus, prepare um banho estou exausto, mas tenho uma certeza , tenho os
melhores

lideres

de

toda

Sorkram

.
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II.II- Indo a Cinus

Algum tempo depois os seis descem dos seus yatogãns, e Orah fala:

- Olhem o céu de Cinus está cinza hoje. O quê está havendo?

Professor dê a palavra a Rayos e aos colegas para que eles digam as
possibilidades deixe-os consultar os cartões, fale sobre os tipos de poluição e
do fenômeno de ilha de calor ( quem detectar este fenômeno ganhará a
medalha Tempestas). Deixe-os concluírem que o esgoto pode estar
contaminando Veniên (quem reparar e falar isso primeiro ganhará a orbi
Catographer) e o céu cinza podem vir das industrias.
- Chegamos no parque industrial, mas o portão está fechado. Hum ! Tem uma
placa que diz:
“ Sou um gás liberado na queima do lixo e combustíveis fósseis, sou um gás
importante na respiração e na fotossíntese. Quem sou eu? Responda-me
certo e só assim poderão passar. Para ter certeza peça ajuda ao seu mestre.”.
A personagem com a medalha Cerebrum ou Rayos (vai depender se alguém
tiver a medalha Cerebrum) tem a prioridade em responder, este terá a
possibilidade de responder com a seguinte regra:
1- Responder sozinho e ganhar 5 sulos sozinho se acertar, mas caso erre
perderá a medalha.
2- Pedir a ajuda de Rayos e/ou aquele que tiver a medalha Tempestas, ou

de todos para isso deverá jogar os dados. Se a soma for menor que 4
ele escolhe apenas 1, se a soma maior que 4 e menor que 8 escolhe os
dois, se maior que 8 poderá escolher todos.
3- Se quem responder não tiver a medalha Cerebrum entregue-o uma e

para os demais entregue 1 sulo.
Professor a resposta é dióxido de carbono (CO2) e faça com eles o teste
número 7.
Ao entrar no parque industrial, o mestre diz:
- Nossa, observem a estatua de Taigo, ele foi nomeado líder de Cinus por meu
pai, foi um grande homem, inaugurou este parque industrial a 100 anos atrás.
A estátua está se decompondo. Por que será?
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Conduza- os a fazer uma associação com a chuva ácida: mande-os ler os
cartões, verificar de onde esse possível fenômeno está vindo; lembre-os de
ver as reações que os cartões contêm os principais poluentes e seus impactos
e deixe-os querer ir a Borgum por causa do SO3 e a queima de óleo diesel.
Aquele que chegar a conclusão que o problema é a chuva ácida ganha a
medalha Tempestas, caso já a tenha entregue 2 sulos a ele e peça para
entregar a medalha a outro personagem e dividir 9 krans entre os demais.
Aquele que encontrar a reação correta entre as fichas ganhará a orbi
Alquimista, e ganhará o direito de participar de todos os testes que serão
realizados a partir deste ponto.
Quem decidir que o próximo passo é ir para Borgum ganhará 5 krans. Se for
um acordo entre todos divida o prêmio.
- Vamos a Borgum, Tarjoa você nos leva? - diz Orah.

Rapidamente chegamos a fronteira de Borgum com Cinus, mas fomos
impedidos de entrar por um Barreira, assim uma placa imensa escrita:” para
entrar é necessário passar um desafio”.
- Outra placa, vocês andam marcando fronteiras encantadas. Aff...

Outra charada, lance 1 dado., sugestão: se cair par passa sem responder, se
cair impar responda a charada, deixe isso claro antes de lançar os dados.
Sugestões de charadas no anexo 2. Deixe- os simular como seria uma reação
de combustão, dê privilegio de resposta ao personagem com habilidade em
combustão. Peça-o para lançar os dados, caso este der par ele poderá ter
ajuda de Rayos hábil com gases. Se cair impar ele poderá ter ajuda daquele
que tiver a orbi Alquimista. Caso ele queira ajuda de mais alguém ele poderá
pagar 2 krans ao mestre por personagem que ele solicitar ajuda.
Ao chegar em Borgum, no meio da floresta há uma refinaria de petróleo.

- Cof,Cof, Cof. Quanta fumaça ?! Podemos parar com isso agora Tarjoa?

Discuta os impacto ambientais, sociais, de produção e econômicos de parar a
produção de combustíveis. Faça os discutir fontes de energia, desemprego
meio ambiente, faça o teste número 8.. Entregue a Orbi Societatis para aquele
que primeiro fazer as relação entre as questões sociais e os impactos
ambientais.
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. Eis que de repente surge Temim, afoito e com falta de ar como se estivesse
correndo:

- Senhores algo de errado ocorre em Akuaris.. Os hospitais estão lotados de

akuarienses com os mesmos sintomas. Os médicos estão exaustos por favor
vocês precisam ir lá.
- Temim estamos indo.. - diz Orah.

Ao chegar no hospital em Akuaris. Kruks o médico nos recepciona.

- Graças a Gaia! Não sabemos mais o que fazer o hospital está lotado.- Diz

Kruks.
- Kruks você é um excelente médico. Tem ideia do que possa ser? - Diz Orah.
- Mestre Orah a única coisa que une essas pessoas é eu todas moram na

fronteira com Veniên. A água que bebem vendo lençol freático de lá.
- Hum muito obrigado (a) Kruks.- responde Orah.
- Líderes o quê faremos?

Deixe-os discutir até pedirem uma amostra de água e relacionar com o
problema de ferro de Veniên. Faça o teste número 6.
- Hum ... Então como podemos resolver o problema das cidades?

Deixe-os decidir, faça-os ir de trás para frente, ou seja, neste caso o ferro que
contamina Akuaris vem de Veniên, que pó sua vez vem do esgoto de Cinus
que tem seu combustível produzido em Borgum que causa a chuva acida que
prejudica a agricultura de Renko e destrói a estátua de Taigo em Cinus.
- Por resolverem os problemas de todas as províncias em conjunto, todos

ganharam a medalha Solidarietatis, a maior honraria de Locus, esta dá a
liberdade a vocês para resolverem problemas importantes sozinhos. E todos
podem comemorar...Aff, dia cansativo. Preciso de cama. Estão todos
dispensados apliquem as soluções e voltaremos a ser agraciados com o
premio ambiental de qualidade Cosmópolis.
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Chegando em casa.

- Kantus, prepare um banho estou exausto, mas tenho uma certeza , tenho os

melhores lideres de toda Sorkram.
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Apêndice 1: Propostas de avaliação

Professor (a) qualquer que seja seu método de avaliação, o senhor (a)
não deve optar por uma avaliação formal (convencional).
Para atividades não-formais use avaliações alternativas como produção
de folhetos educativos, debates, peças de teatro, apresentação oral,
elaboração de cartazes e/ou maquetes. Transforme a situação fantasia em
real.
Veja alguns exemplos a seguir:

1. Produção de texto:

Observe em volta da escola, ou o bairro em que esta se encontra,
procurando problemas reais com água, lixo e /ou indústrias. A sugestão a
seguir é com o lixo:
Mostrando fotos, peça-os para fazer um texto que relacione os fatos do jogo
com a realidade deles (alunos), frisando para não esquecer de correlacionar
com a tecnologia e a química.
2. Faça um jornal com a turma:

Dê um tema para cada aluno e deixe um com a responsabilidade da
capa. O (a) senhor
(a) pode trabalhar junto com o professor (a) de Língua Portuguesa. Diga que
as reportagens têm que envolver questões sociais, tecnológicas e possíveis
soluções e de quem cobrá-las.

3. Elabore um debate: Sugestão de tema “Água”

Divida a turma em 2 grupos, faça-os pesquisar sobre poluição, doenças
transmitidas pela água suja, a falta de água potável e crie uma situação.
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Exemplos 1: Uma indústria quer se fixar ao lado de um rio. Coloque um
grupo a favor outro contra e organize o debate com tempo de fala cada um,
tempo de resposta para a tréplica. Organize para que todos possam falar.
4. Elabore um QUIZ:

QUIZ é um jogo de perguntas e respostas, geralmente competitivo, no
qual o (a) senhor
(a) cria perguntas interdisciplinares e os grupos respondem. Assegure que
todos respondam ao menos uma pergunta de forma correta.
5. Questionário:

Professor (a) faça um questionário de perguntas interdisciplinares que
pode ser objetivo ou não para ser respondido de forma individual. Neste caso, é
essencial que as perguntas sejam interdisciplinares para que não caia em uma
prova tradicional.
6. Mapa conceitual

Professor os mapas conceituais são instrumentos muito úteis na avaliação,
pois com eles podemos entender que tipos e conexão os alunos estão
fazendo e como eles estão fazendo. Contudo a elaboração de um mapa
conceitual não é tão simples, nas primeiras tentativas, explique ao seu
aluno como fazê-lo. Esses mapas podem ser feitos de modo manual ou
através

de

softwares

livres,

como

o

cmap

tools.
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Apêndice 2: Experimentos, mapas e cartas
1- Os testes
Teste 1 – Será a acidez?
Materiais:
- 4 copos de plástico descartáveis;
- 2 palitos de sorvete;
- 1 copo medida (daqueles de xarope)
- 2 papéis filtro (coador de café)
- 2 funis.
- 1 colher de sopa
- 1 conta gotas

Reagentes
- Indicador químico.
- Amostra de solo de Renko
- Amostra de solo de Sorkram
- Água filtrada

Procedimento:
Pegue com o palito uma amostra de solo de Renko coloque no copo
descartável, repita o procedimento para amostra de solo de Sorkram. Adicione
5 ml de água filtrada (meça no copo medida) misture com o palito de sorvete.
Enquanto isso coloque os coadores nos funis e embaixo deles um copo
descartável vazio. Coloque as amostras nos coadores.
Espere filtrar. Pegue o copo com o filtrado e adicione 5 gotas de indicador
químico. Compare com a escala de pH.
Teste 2 – Será o ferro?
Materiais
- 2 copos de plástico descartáveis
- 1 papel filtro
- 1 funil
- 1 palito de sorvete
- 1 conta gotas
- 1 colher de sopa
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Reagentes
- Solo de Veniên
- Vinagre de álcool
- Solução de água oxigenada 10 volumes ( comprada na farmácia)
- solução de amônia (comprada na farmácia)

Procedimento
Coloque uma colher de sopa de solo de Veniên em um copo descartável
adicione 10 mL de vinagre de álcool e filtre.
Ao filtrado adicione 5 gotas de água oxigenada e observe. Anote o ocorrido.
Após adicione 3 gotas de solução de amônia. Observe novamente. Compare
com os cartões.
Teste 3 – Será o solo?
Materiais:
- 4 copos de plastico descartaveis
- 2 conta gotas
- 1 pálito de sorvete
- copo medida
Reagentes:
- amostra de solo de Borgum – amostra contaminada com amônia
- amostra de solo padrão
- 100 ml de água
Procedimento:
coloque uma colher de amostra de solo de Cinus em um copo descartável, e no
outro copo a amostra padrão adicione 5 ml de agua com o copo medida.
Espere decantar, com pipeta pegue o liquido sobrenadante e coloque em outro
copo descartável, e adicione 4 gotas de indicador químico. Verifique o pH do
solo e veja se o resultado condiz com seu problema.
Teste 4 - A água tem o quê?
Materiais:
- copo descartavel
- copo medida
-conta gotas
Reagentes:
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- água de Akuaris
- Padrão de água
- 1 mL de água oxigeneda
- 1 ml de amônia
Procedimento
Coloque 5 ml de água de Akuaris em um copo descartável e outros 5 mL de
água padrão em outro copo. Compare a coloração das duas amostras.Em
ambos coloque 1 ml de de água oxigenada e 1 ml de amônia. Observe o que
acontece e confira os cartões.
Teste 5 – Qual será o problema da água?
Materiais
- 1 copo de plástico descartável
- 1 conta gotas
- 1 copo medida
- 1 palito de sorvete
Reagentes
- Água de Akuaris 1
- Indicador Químico

Procedimento
Coloque 10 mL de água de Akuaris 1 e coloque 5 gotas de extrato de repolho
roxo. Misture com o palito e compare com a escala do indicador.
Teste 6– Testando a água do lençol freático de Veniên.
Materiais:
- 1 copo descartável
- 1 copo medidor
- 1 palito de sorvete

Reagentes:
- Água oxigenada 10 volumes (solução para ferimentos encontrada na

farmácia)
- Solução de amônia ( encontrada na farmácia)
Procedimento
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Coloque 5 mL de água do lençol freático de Veniên adicione 5 gotas de
solução de água oxigenada, confira nos cartões a suspeita, após confira
colocando 5 gotas de solução de amônia.
. Teste 7 - O ar expirado é inerte?
Materiais
- 1 copo descartável
- 1 canudinho

Reagentes:
Indicador químico 2
Procedimento
Coloque 20 mL de indicador químico 2 no copo e sopre com o canudinho e
observe
o
que
irá
ocorrer.
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2

Os mapas

Locus
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3- As fichas de cada personagem.
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4- Fichas das cidades e informações gerais:
Akuaris
Paisagem: Lagoas, rios e lagos.

Renko

Atividade econômica:

Atividade econômica:

- turismo
- produção de energia
- pesca

Paisagem: Campos
- agricultura
- cultivo de flores
Principal problema ambiental:

Principal problema ambiental:
poluição da água
Borgum

poluição do solo
Cinus

Paisagem: Florestas tropicais

Paisagem: área urbana

Atividade econômica:

Atividade econômica:

- atividade petroquímica
- turismo

- indústrias de modo geral
- centros universitários

Principal problema ambiental:
Queima de combustível que contamina
a atmosfera
Vênien

Principal problema ambiental:
Problemas com lixo e dejetos de ferro por
parte das indústrias.

Paisagem:
-planícies de solo avermelhado devido
ao ferro
- Mangues
Atividade econômica: pecuária
Principal problema ambiental:
Contaminação do lençol freático
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5- Orbis e Medalhas

Medalha terra

Medalha Tempestas

Medalha Metallis

Orbi Societatis

MEDALHA TERRA
VAftTAGEM: aumenta a habilidade
com SOLO em 3 níveis

Medalha cerebrum

Orbi Cartographer

Orbi Alquimista
ORBI
ALQUIMISTA
PARTICIPAR DE TODOS OS TESTES

PODER: Agilidade
ORBI CARTOGRAPHER

MEDALHA CEREBRUM

DECISÕES SOBRE CAMIftHOS A

VAftTAGEM: Prioridade em responder

SEREM TOMADOS.

perguntas decisivas.
PODER: Sabedoria

MEDALHA METALLIS

MEDALHA TEMPESTAS

VAftTAGEM: aumenta a habilidade

VAftTAGEM: aumenta a habilidade com

com METAIS em 3 níveis..

GASES em 3 níveis

PODER: Agilidade

PODER: Agilidade

Orbi Societatis
Decisões sobre questões sociais a
serem tomadas
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7- Moedas de Locus

Kram

Sulo
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Anexo 1: Como elaborar os experimentos
Teste 1- Verificação de pH no solo. – Será a acidez?
Materiais:
- 4 copos de plástico descartáveis;
- 2 palitos de sorvete;
- 1 copo medida (daqueles de xarope)
- 2 papéis filtro (coador de café)
- 2 funis.
- 1 colher de sopa
- 1 conta gotas
Reagentes
- Indicador químico – extrato de repolho roxo.
- Amostra de solo de Renko – solo contaminado
- Amostra de solo de Sorkram – solo não contaminado
Procedimento:
Pegue com o palito uma amostra de solo de Renko coloque no copo
descartável, repita o procedimento para amostra de solo de Sorkram. Adicione
5 ml de água filtrada (meça no copo medida) misture com o palito de sorvete.
Enquanto isso coloque os coadores nos funis e embaixo deles um copo
descartável vazio. Coloque as amostras nos coadores.
Espere filtrar. Pegue o copo com o filtrado e adicione 5 gotas de indicador
químico. Compare com a escala de pH.
Ao professor (a):
Para fazer a amostra de solo de Renko será necessário:
- Amostra de solo
- Vinagre de álcool
- 1 soquete2
- 1 pote de plástico2
- 1 colher de sopa
- Um copo medida de xarope.
Para contaminar o solo basta o senhor pegar duas colher de sopa de solo e
macerar, para cada colher de solo de macerado acrescente 0,5 ml de vinagre
de álcool (aproximadamente 12 gotas).
Professor cada colher de sopa tem massa aproximada de 5,0 gramas.

2

Podem ser substituídos por um pilão
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Para fazer o extrato de repolho roxo:
Corte o repolho em pedaços pequenos e coloqueos no béquer com água
destilada até cobri-los. Ferva até que a água seja reduzida à metade do volume
inicial. Com o auxílio de uma peneira, coe a solução obtida.
Obs.: O extrato de repolho roxo deve ser guardado em geladeira ou, de
preferência, congelado, pois se decompõe com o tempo.
Teste 2- verificação de ferro III no solo. – Será o ferro?
Materiais
- 2 copos de plástico descartáveis
- 1 papel filtro
- 1 funil
- 1 palito de sorvete
- 1 conta gotas
- 1 colher de sopa
Reagentes
- Solo de Veniên – solo contaminado com ferro III
- Vinagre de álcool
- Solução de água oxigenada 10 volumes ( comprada na farmácia)
- solução de amônia (comprada na farmácia)
Procedimento
Coloque uma colher de sopa de solo de Veniên em um copo descartável
adicione 10 mL de vinagre de álcool e filtre.
Ao filtrado adicione 5 gotas de água oxigenada e observe. Anote o ocorrido.
Após adicione 3 gotas de solução de amônia. Observe novamente. Compare
com os cartões.
Ao professor (a):
Para contaminar o solo com ferro III, basta colocar um maço de palha de aço
oxidado (pode ser oxidado colocando-o em água e esperando secar a
temperatura ambiente) em 20 gramas de solo macerado ( aproximadamente 4
colher de sopa cheia).
Teste 3 – verificação do pH solo – Será o solo?
Materiais:
- 4 copos de plastico descartaveis
- 2 conta gotas
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- 1 pálito de sorvete
- copo medida
Reagentes:
- amostra de solo de Borgum – amostra contaminada com amônia
- amostra de solo padrão
- 100 ml de água
Procedimento:
coloque uma colher de amostra de solo de Cinus em um copo descartável, e no
outro copo a amostra padrão adicione 5 ml de agua com o copo medida.
Espere decantar, com pipeta pegue o liquido sobrenadante e coloque em outro
copo descartável, e adicione 4 gotas de indicador químico. Verifique o pH do
solo e veja se o resultado condiz com seu problema.
Ao professor(a):
Coloque duas colheres de solo em um pote e com um soque macere, após isto
passe por uma peneira ( AMOSTRA DE SOLO PADRÃO ESTÁ PRONTA).
Pegue uma colher de sopa ( cerca de 5 g) e coloque 0,5 mL de amônia e
misture. Pronta a mostra de solo de Cinus estará pronta.
Note que este resultada deixará o aluno sem alternativas, as antocininas (
composto responsével pela coloração das flores) alteram as hortênsias de cor
conforme a acidez do solo rosas, em solo básicos, azuis em solo ácido. Repare
que mostle diz no inicio do jogo a Orah que ele queria hortênsias rosas mas
nasceram azuis, como a amostra de solo dará básico ele não terá a resposta.
Teste 4 – presença de ferro III na água- A água tem o quê?
Materiais:
- copo descartavel
- copo medida
-conta gotas
Reagentes:
Coloque 5 ml de água de Akuaris em um copo descartável e outros 5 mL de
água padrão em outro copo. Compare a coloração das duas amostras.Em
ambos coloque 1 ml de de água oxigenada e 1 ml de amônia. Observe o que
acontece e confira os cartões.
Ao professor (a):
A água padrão é água mineral ou filtrada.
A Agua de Akuaris:
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Coloque 10 g de palha de aço oxidada ( cerca de colheres de sopa) em um
frasco contendo 50 mL de ácido muriático ( limpa pisos, desincrustante ácido) e
50 mL de água mineral ou filtrada misture, espere evoluir todo gás e filtre.
A cada 10 mL do filtrado adicione 30 mL de água. A amostra ficará levemente
amarelada, será o suficiente para o aluno detectar a alteração de cor em um
fundo branco.
Teste 5 – pH da água. – Qual será o problema da água?
Materiais
- 1 copo de plástico descartável
- 1 conta gotas
- 1 copo medida
- 1 palito de sorvete
Reagentes
- Água de Akuaris 1 – água acidulada
- Indicador Químico – extrato de repolho roxo
Procedimento
Coloque 10 mL de água de Akuaris 1 e coloque 5 gotas de extrato de repolho
roxo. Misture com o palito e compare com a escala do indicador.

Ao professor (a):
Para acidular a água acrescente 10 gotas de vinagre de álcool ou uma pitada
de ácido cítrico.
Para fazer a solução de repolho roxo veja o teste 1.
Teste 6- Teste de ferro II – Testando o lençol freático de Veniên.
Materiais:
- 1 copo descartável
- 1 copo medidor
- 1 palito de sorvete
Reagentes:
- Água oxigenada 10 volumes (solução para ferimentos encontrada na
farmácia)
- Solução de amônia ( encontrada na farmácia)
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Procedimento
Coloque 5 mL de água do lençol freático de Veniên (solução de ferro II)
adicione 5 gotas de solução de água oxigenada, confira nos cartões a suspeita,
após confira colocando 5 gotas de solução de amônia.
Ao professor (a):
Preparando a solução de ferro II (água do lençol freático de Veniên) :
Material:
- 1 soquete e um pote (pode ser substituído por um pilão)
- Papel filtro
- Funil
- 2 copos descartáveis
Reagentes:
- 5 comprimidos de sulfato ferroso
- 20 ml de água mineral
Procedimento:
Coloque os comprimidos de sulfato ferroso no pote e macere os comprimidos,
cuidado antes de pulverizar totalmente retire o revestimento, pois o
corante interfere no teste. Adicione 20 mL de água aos comprimidos
macerados e misture. Coloque no coador e filtre. Armazene um frasco.
Teste 7 - CO2 em indicador de repolho roxo - O ar expirado é inerte?
Materiais
- 1 copo descartável
- 1 canudinho
Reagentes:
- Indicador químico 2
Procedimento
Coloque 20 mL de indicador químico 2 no copo e sopre com o canudinho e
observe o que irá ocorrer.
Ao professor (a):
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Coloque 50 mL de extrato de repolho (veja como fazer no teste 1) e acrescente
gotas de detergente incolor, mexendo devagar para não formar espuma, até
que a solução fique azul. Peça pra soprarem até mudar de cor.
Teste 8 – Experimento de chuva ácida.
Materiais
- 1 frasco de vidro
- 2 pedaços de arame (tamanho dos arames dependem do tamanho do frasco)
- 1 caixa de fósforos
- fita isolante
Reagentes:
- 1 pedra de enxofre
- 1 rosa vermelha
- papele de tornassol azul (opcional)
Procedimento:
Faça dois furos na tampa do frasco, tamanho suficiente para passar os arames
amarre-os do lado de fora da tampa e coloque a fita isolante.
Coloque a pedra em um dos arames espetada e no outro a rosa vermelha.
Coloque fogo na pedra de enxofre feche o frasco e observe.
Ao professor (a):
A pedra de enxofre pode ser encontrada em lojas de material de construção ou
e artigos religiosos, na farmácia geralmente encontramos enxofre em pó, que
dificulta o experimento, no canal do manual do mundo no youtube tem uma
adaptação no frasco para fazer com enxofre em pó se preferir consulte manual
do mundo – chuva ácida. (www.youtube.com/watch?v=IEMjO01xm_4.)
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