
 

PLANIFICAÇÃO: Aula laboratorial 

 

ANÁLISE ELEMENTAR POR VIA SECA

  
 

Objectivos de Aprendizagem: 

 

� Interpretar a análise química qualitativa como um meio de reconhecimento da presença, ou 

não, de um ou mais elementos químicos na amostra em 

� Relacionar o método de análise espectral com a composição química qualitativa de uma dada substância, em 

particular: 

� Identificar a presença de um dado elemento numa amostra, através da coloração exibida por uma chama 

quando nela se coloca essa amostra.

� Interpretar espectros atómicos simples recorrendo a fundamentos do modelo da distribuição electrónica 

dos átomos. 

� Explicitar as limitações do uso do teste de chama na análise elementar em termos da natureza dos 

elementos presentes na amostra e da 

� Relacionar os resultados do teste de chama com os efeitos obtidos quando se queima fogo de artifício.

� Relacionar o fenómeno das auroras boreais com a possível colisão de moléculas existentes no ar com 

partículas electricamente carregadas emitidas pelo Sol e que se deslocam com velocidade elevada.

 

 

Recursos Didácticos a Utilizar: 

 

� Manual escolar 

� Quadro / Marcador / Apagador 

� Fichas de questões pré-laboratoriais e pós

� Cadinho de porcelana 

� Papel adsorvente 

� Álcool etílico 

� Espátula 

� Anças 

� Sais de Cloreto: cloreto de cálcio, cloreto de cobre, cloreto de lítio, cloreto de sódio

� Bico de Bunsen 

� Fósforos 

 

 

 

Metodologias de Ensino/Aprendizagem:

 

� Realização da Ficha Laboratorial da A.L. 1.2, pressupondo a resposta a questões pré

laboratoriais. 

� Como motivação, a professora executa a simulação de fogo de artifício.

� Demonstração/sensibilização do funcionamento do Bico de Bunsen.

� Realização da Actividade Laboratorial 1.2: Análise elementar por via seca.

� Preenchimento de uma matriz para auto

 

 

PLANIFICAÇÃO: Aula laboratorial - AL 1.2  

ANÁLISE ELEMENTAR POR VIA SECA 

Interpretar a análise química qualitativa como um meio de reconhecimento da presença, ou 

não, de um ou mais elementos químicos na amostra em apreciação. 

Relacionar o método de análise espectral com a composição química qualitativa de uma dada substância, em 

Identificar a presença de um dado elemento numa amostra, através da coloração exibida por uma chama 

amostra. 

Interpretar espectros atómicos simples recorrendo a fundamentos do modelo da distribuição electrónica 

Explicitar as limitações do uso do teste de chama na análise elementar em termos da natureza dos 

elementos presentes na amostra e da temperatura da chama. 

Relacionar os resultados do teste de chama com os efeitos obtidos quando se queima fogo de artifício.

Relacionar o fenómeno das auroras boreais com a possível colisão de moléculas existentes no ar com 

das emitidas pelo Sol e que se deslocam com velocidade elevada.

laboratoriais e pós-laboratoriais 

Sais de Cloreto: cloreto de cálcio, cloreto de cobre, cloreto de lítio, cloreto de sódio 

Metodologias de Ensino/Aprendizagem: 

Realização da Ficha Laboratorial da A.L. 1.2, pressupondo a resposta a questões pré

Como motivação, a professora executa a simulação de fogo de artifício. 

Demonstração/sensibilização do funcionamento do Bico de Bunsen. 

Realização da Actividade Laboratorial 1.2: Análise elementar por via seca. 

uma matriz para auto-avaliação. 

Interpretar a análise química qualitativa como um meio de reconhecimento da presença, ou 

Relacionar o método de análise espectral com a composição química qualitativa de uma dada substância, em 

Identificar a presença de um dado elemento numa amostra, através da coloração exibida por uma chama 

Interpretar espectros atómicos simples recorrendo a fundamentos do modelo da distribuição electrónica 

Explicitar as limitações do uso do teste de chama na análise elementar em termos da natureza dos 

Relacionar os resultados do teste de chama com os efeitos obtidos quando se queima fogo de artifício. 

Relacionar o fenómeno das auroras boreais com a possível colisão de moléculas existentes no ar com 

das emitidas pelo Sol e que se deslocam com velocidade elevada. 

 

Realização da Ficha Laboratorial da A.L. 1.2, pressupondo a resposta a questões pré-laboratoriais e pós-



Desenvolvimento da aula: 

���� Realização das questões pré-laboratoriais da Ficha Laboratorial da A.L. 1.2 . 

Os alunos procedem à resposta da questões pré-laboratoriais da Ficha Laboratorial da A.L. 1.2 . 

���� Realização de uma experiência centrada na professora: fogo de artifício. 

Nesta fase a professora, para além a realizar a experiência por adição de uma mistura dos sais em estudo 

à chama resultante da inflamação de algodão embebido em etanol, num cadinho de porcelana, coloca a questão 

“A que se devem as cores do fogo de artifício?”, a qual funcionará como questão central da actividade 

laboratorial a realizar. Como tal, os alunos deverão ter resposta após a realização desta última. 

 
���� Demonstração da técnica correcta de utilização do Bico de Bunsen. 

 

���� Realização da Actividade Laboratorial 1.2: Análise elementar por via seca. 

O teste de chama de um determinado sal de cloreto é realizado numa só banca, devendo os grupos de 

trabalho, efectuar, alternadamente, o teste de chama a um sal de cloreto e seguidamente, passar a outra banca 

para efectuar outro teste de chama a um sal de cloreto, e assim sucessivamente, até terem efectuado o teste de 

chama todos os sais de cloreto e registado devidamente as observações efectuadas. 

 
���� Discussão das observações/resultados laboratoriais. Resposta à “questão central”: A que se devem as cores 

do fogo de artifício? 

 
���� Realização das questões pós-laboratoriais da Ficha Laboratorial da A.L. 1.2 . 

 
���� Os alunos procedem ao preenchimento individual da matriz de Auto-Avaliação. 

 

���� Término da aula. 

 

 

Nome  .........................................................................................................................   Nº ................ 

 
Matriz para Auto-Avaliação 

Das 4 hipóteses (1-Não, 2-Sinto muitas dificuldades, 3-por vezes sinto dificuldades, 4-Sim). Indique, junto de cada item proposto, aquela 

que melhor reflecte o teu desempenho. 

 

ITEM HIP. ITEM HIP. 

Interpreto correcto o enunciado de um problema.  Manuseio de forma correcta o material utilizado.  

Sei formular hipóteses com facilidades.  Registo correcta e organizadamente todos os 

pontos do protocolo experimental planificado. 

 

Identifico com facilidade a técnica de identificação 

de elementos. 

 Identifico o(s) ponto(s) do protocolo onde podem 

ocorrer, com frequência, erros. 

 

Planifico sem dificuldade uma actividade 

experimental. 

 Redijo facilmente as respostas às questões 

propostas. 

 

Executo de forma eficiente o protocolo 

experimental planificado. 

 Elaboro de forma sucinta e completa o relatório da 

actividade, de tal modo que qualquer 

experimentador possa reproduzir a experiência. 

 

 


