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Estados Físicos da Água 

 

Experiência Científica  –  “Fazer nuvens” 

 

Questão – problema: - Como surge uma nuvem? 

 

 

Material  

• Água  

• Fervedor  

•Tina de vidro com tampa de vidro  

  

Procedimento experimental: 

 1 – Deita a água no fervedor e deixa ferver. 

O que acontece?  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

2. Deita a água na tina e coloca a tampa de vidro. 

O que acontece?  

______________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Escreve o que pensas. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Registo dos Resultados: 

Desenha o que observas… 

 

 

 

 

 

 

Interpretação e conclusão: (utiliza os seguintes termos- condensação, 

evaporação, estado gasoso e líquidos). 

Todos os ____________, suficientemente aquecidos, mudam para 

o _________ __________. 

A água passa para vapor de água, ao que se chama _____________. 

A evaporação também ocorre sem calor, quando algumas moléculas da 

superfície do líquido se libertam para o ar. Quando o vapor de água 

encontra uma superfície mais fria, condensa, mudando para líquido. O vapor de água muda para 

água. A esta mudança chama-se _______________. 

 

Experiência Científica - “Ciclo da água” 

 

Questões-problema: - “Por que é que a chuva cai das nuvens?”  

                                      - “O que é o ciclo da água?” 

 

Material: 

• Recipiente de vidro 

• água morna 

• cubos de gelo 

• tampa  

Escreve o que pensas. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Procedimento:  

1. Coloca água no recipiente de vidro, até metade e depois fecha com a tampa; 

2. Quando nas paredes de vidro aparecerem gotinhas de água, deverão ser depositados dois 

cubos de gelo em cima da tampa.   

 

Interpretação e conclusão: Completa o esquema seguinte. (utiliza os seguintes  

termos- condensação, evapora, nuvens, precipitação, ciclo da água, chuva). 
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