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Desenvolvimento do método cientifico – planejamento de uma atividade experimental 

 Orientações: 

Estas atividades são exercícios sobre os passos do método cientifico, para que sejam bem 

executadas vão exigir organização e alguma dedicação. 

Atividade 1- Escolha algo de seu interesse e se mantenha como observador por um período de 

dez a doze horas. Monte uma tabela para registrar o que você observou. 

Exemplo: “aspecto do céu” 

Anotações:  Escolhi observar o céu porque é minha melhor visão da janela do apartamento. 

Hora Céu 

9:00 Tudo azul sem nuvens 

10:00 Azul com algumas nuvens 

11:00  

12:00  

  

 

Você pode e deve escolher algo que goste de observar... Vale observar seu irmão, seu avô, 

uma planta, qualquer coisa, o importante é não sair da posição de observador. Se não quiser 

montar a tabela vá fazendo as anotações por linhas. 

Ao final escreva como se sentiu sendo um observador.  

Atividade 2 – Muitas atividades experimentais surgem da observação e dos questionamentos 

que o observador faz após pensar cuidadosamente sobre o que observou. 

“Nestes dias em casa estou cozinhando junto com minha mãe, observei como ela faz uma 

determinada receita”. Em alguns casos acho que poderia fazer a mesma receita e obter um 

resultado melhor. 

 Perguntas: 

Como minha mãe executa a receita? (Ingredientes, modo de fazer, tempo de preparo, 

rendimento) 

Qual é o resultado da receita dela? Todos gostam? Quais os comentários? 

O que eu acho que poderia ser feito diferente? 

Como eu faria?( quantidades ,tempos, sabores, etc) 

Executando: 
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Agora vou refazer a receita da minha mãe com as minhas alterações e ao final comparar os 

resultados. 

Obs.: para comparar os resultados posso registrar com fotos e também com opiniões das 

pessoas. 

Conclusão: 

De posse dos resultados e de exaustiva analise vou escrever uma conclusão. Mais ou menos 

assim: 

Como eu alterei a etapa final da execução que foi assar os bolinhos ao invés de frita-los, o 

resultado quanto ao sabor foi o mesmo mas todos ficaram prontos junto o que facilitou muito 

na hora de servir para meus amigos. Logo vou escrever uma receita e alterar o título para: 

bolinhos assados de arroz, aí as pessoas não ficam com duvida logo de inicio. 

Uma outra vantagem deste processo é que não gasta óleo e desta maneira é menos perigoso 

de executar. 

Agora é sua vez... Planeje uma atividade experimental e execute. Faça anotações e escreva 

uma conclusão. 

 

 

 

 

 


