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Início > Por que a água apaga o fogo?

Por que a água apaga o fogo? [1]

Video of CkKTNzvfdoI
Objetivos, Conteúdos e Contextos: 
Esta atividade tem como objetivo ensinar conceitos de Física e Química como: 
combustão, comburente, combustiível etc. Compreender como a água apaga o fogo e 
quais são os tipos de incêndio. Ela introduz também alguns elementos da tabela peródica, 
como hidrogênio e oxigênio.
Materiais Relacionados: 

- Água.
- 2 Velas;
- 2 pires;
- Fósforo.
- Recipiente transparente para experimento (copo).
- QR codes (em anexo).
- Lata de tinta
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Como podemos apagar o fogo?
Descrição da realização do experimento: 
Inicia a atividade com uma demonstração prática. Para a demosntração acenda duas 
velas em pires, separadamente. Questione os alunos o porquê as velas queimam. Após, 
jogue aguá sobre uma chama e cubra a outra vela com o copo. Questione novamente 
porque não há mais fogo.
Saiba Mais: 

http://www.infoescola.com/reacoes-quimicas/combustao/ [2]

http://www.aquimicadascoisas.org/?episodio=a-qu%C3%ADmica-do-fogo [3]

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/reacao-combustao.htm [4]

http://mundoestranho.abril.com.br/ciencia/se-a-agua-e-formada-por-um-com... [5]

Fase 1 - Quebrando a cabeça

Porque a água apaga o fogo? Porque o fogo apagou sem água? Que outras formas 
podemos apagar o fogo?
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Anexos: 

Video of 9a1zXOImwDQ
Video of mD4v8z4jfYw
Orientações Fase 2: 

Após a demonstração, mostrar o vídeo 1 da água apagando o fogo.

- Porque a água apagou o fogo?(no experimento e no primeiro vídeo)
- Do que a água é composta?
- Quais elementos fazem que a água apague o fogo?

Apresente o vídeo 2 e questione:
- O que, além da água, apaga o fogo?
- Existe apenas um tipo de fogo? Quais?
- Do que o fogo é composto?
- O que garante que o fogo fique aceso?
- Por que a água não apaga o fogo?(segundo vídeo)

Atecipadamente, imprima e espalhe os QR codes pelo ambiente escolar (porta, ventilador, 
lata de tinta, mesas, tomada, perto da cozinha, etc) e deixe que eles procurem. Instrua-os 
para que gravem podcast sobre o que observam nas imagens.

Logo após as perguntas e a busca dos QR codes, deixe que os alunos pesquisem, 
busquem a resposta para suas perguntas.
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Fase 3 - Momento de Pesquisa
Orientações Fase 3: 

Simuladores e jogos:

Este link possuí vários jogos de simulação de incêndio, cirurgias, transplantes etc. Aqui, o 
aluno poderá salvar pessoas, apagar incêncios e realizar cirurgias. Apesar de ser fácil de 
utilizá-los, há possibilidade de se trabalhar em conjunto com a professora de língua 
inglesa. http://www.docmadness.com/pt/bombeiro/simulacao-de-incendio.html [7]

Simulador 3D para criação de simulações de incêncios. Você escolhe o local do incêndio 
e coloca o fogo e a fumaça. Bem fácil para ser utilizado por alunos menores: 
http://freefiresimulator.com/ [8]

Simulador de incêncio florestal utilizando-se o Google Maps. Você controla a direção e a 
velocidade do vento: http://forefire.univ-corse.fr/websim/ [9]
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Links para pesquisa e referências bibliográfica: 

http://www.sofisica.com.br/conteudos/curiosidades/agua_fogo.php [10]

http://mundoestranho.abril.com.br/ciencia/por-que-a-agua-apaga-o-fogo/ [11]

http://www.eporque.com.br/por-que-a-agua-apaga-o-fogo/ [12]
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