
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO LOURENÇO DE MELO 

NOME DO ALUNO: DATA :21/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSOR: ISABEL FERREIRA E MIRIAN ALVES TURMA: MAT 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA :, ESPAÇOS ,TEMPOS,QUANTIDADES , RELAÇÕES E 
TRANFORMAÇÕES . 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
EXPLORAR E DESCREVER SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE AS 
CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES DOS OBJETOS ( TEXTURAS , MASSA, 
TAMANHO). 

 
 

PROJETO PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 
 
 

DIA 21 QUARTA–FEIRA  
 
 

OI TURMINHA , VOCÊS VÃO AMAR A ATIVIDADE DE HOJE ! 
 
 

VOCÊS SABIAM QUE É POSSIVEL FAZERMOS UMA AREIA MOVEDIÇA ? 
     

MAS ANTES DE FAZERMOS VAMOS A EXPLICAÇÃO ! 
 

 

Uma imagem de amido de milho misturado à água* 

 

 

 



A explicação consiste no fato de que tanto a areia movediça quanto essa mistura que foi 

preparada são fluidos não newtonianos. Isaac Newton relacionou linearmente a força 

aplicada sobre um fluido e a sua resposta a uma força aplicada sobre ele. Os fluidos que 

se comportam dessa maneira possuem viscosidade constante e não sofrem deformação 

quando se aplica uma força sobre eles, sendo denominados de fluidos newtonianos. 

Por exemplo, não importa se batemos com força ou se colocamos devagar a mão sobre a 

água, ela sempre será líquida, a sua viscosidade não mudará. Ela é, portanto, um fluido 

newtoniano. 

Já os fluidos não newtonianos não seguem essa lei de Newton, sua viscosidade não é bem 

definida e constante, mas varia de acordo com a temperatura e a pressão. Assim, quando é 

exercida uma forte pressão sobre a sua superfície, a mistura comporta-se como sólido, 

mas quando se deixa de exercer a pressão, torna-se um líquido. 

Essa mistura é uma suspensão com um sólido (amido de milho) disperso em um líquido (água). 

A resistência ao impacto situa-se entre as cadeias de amido de milho e forma uma 

estrutura semirrígida. Mas quando a pressão é liberada, o amido de milho flui novamente. 

 

 

VAMOS LÁ : 
 

VOCES SÓ PRECISAR COLOCAR 3 COPOS DE AMIDO DE MILHO EM UM 
RECIPIENTE E ACRESCENTAR 1 COPO DE ÁGUA.MISTURE TUDO E DIVIRTAM –SE ! 

 
 
 

ENVIEM FOTOS E VÍDEOS ! 


