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Objecto de Aprendizagem – O Sal de Mesa, no âmbito da química da estrutura dos cristais

Número de aulas de 90 minutos previstas - 3

Finalidade – Analisar a estrutura dos cristais do Sal de Mesa (cloreto de sódio) através de um 
Trabalho  de  Projecto,  com  a  metodologia  inerente  ao  Ensino  Experimental  das  Ciências, 
destinado a um 4º Ano de Escolaridade (alunos de 8-9 anos), neste caso específico, a turma do 4º 
A.

Enquadramento teórico

O sal  mais popularmente conhecido é  o cloreto de sódio,  vulgarmente conhecido como "sal 
comum",  “sal  de  mesa”  ou  "sal  da  cozinha",  por  ser  largamente  utilizado  na  alimentação 
humana. Devido à sua constituição, os cristais de sal apresentam uma forma cúbica octaédrica, o 
que pode ser verificável. Trata-se de uma substância de cor branca, muito solúvel na água e 
crepitante no fogo.

Em química, um sal é um composto iónico, ou seja, formado por catiões (electricidade positiva e 
aniões (electricidade negativa). È um composto de cloro e sódio, muito abundante nas águas do 
mar, encontrando-se também em massas sólidas no seio da terra.

Os sais resultam tipicamente do produto de uma reacção química entre:

• Uma base e um ácido: forma-se um sal e água. Por exemplo: 

           2 NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O 

• Um metal e um ácido: forma-se um sal e hidrogénio. Por exemplo: 

          Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 

• Um óxido ácido e um óxido básico: forma-se um sal. Por exemplo: 

          CO2 + CaO → CaCO3 

Os iões que formam os sais podem ser monoatómicos (como o anião fluoreto, F-, ou o catião 
cálcio, Ca2+) ou poli-atómicos (como o anião sulfato, SO4

2-). Podem ainda ser inorgânicos (como 
o já referido sulfato) ou orgânicos (como o anião acetato, CH3COO–).

Em geral, os sais formam cristais. São frequentemente solúveis em água, onde os dois iões que 
se  separam.  Os  sais  em  geral  têm  um  alto  ponto  de  fusão,  reduzida  dureza  e  pouca 
compressibilidade. Se fundidos ou dissolvidos em água, conduzem electricidade, pois dissociam-
se nos seus iões constituintes, passando estes a funcionar como electrólitos.

Objectivos:

- Aplicar as fases do Método Científico no estudo do sal, no âmbito do Trabalho de Projecto, 
numa Pedagogia Construtivista.

- Identificar propriedades do sal.

- Compreender que a formação de um sal ocorre da junção de um óxido ácido e de um óxido 
básico.

- Considerar o sal como um composto iónico, formado por catiões e aniões.



- Reconhecer que iões com cargas diferentes se atraem.

- Verificar que as partículas do sal são cristais que se organizam num plano tridimensional.

- Perceber porque é que os cristais de sal têm uma forma cúbica.

Actividades:

- Reflectir conjuntamente sobre o que é o sal, onde é utilizado e como se forma.

- Sugerir que cada aluno escreva duas dúvidas que a temática se lhe ofereça. 

- Proceder ao levantamento de dúvidas que se geram.

- Listar as situações-problema e levantar hipóteses para a sua resolução.

- Pesquisar sobre o tema no manual escolar, em enciclopédias e na Internet, individualmente e 
em grupo.

-  Registar  as  informações  pertinentes  e  novas  questões,  ou  situações  problema,  em  grupo 
(trabalho colaborativo).

- Tentar responder ao desafio (situação-problema): “Porque é que os cristais do sal de mesa têm a 
forma cúbica?”

- Aceder ao site http://www.edinformatics.com/interactive_molecules/salt.htm

- Observar o objecto de aprendizagem e descrever como é constituído.

- Experimentar o objecto de aprendizagem, mediante o simulador.

- Formular conclusões e possíveis generalizações.

- Contribuir com materiais de índole diversa a integrar num powerpoint, a ser elaborado em 
conjunto com a docente, para posterior divulgação.

- Participar na avaliação do desenvolvimento deste projecto de trabalho.

Exploração do Objecto de Aprendizagem:

1-  Clicar  com o  botão  do  lado  direito  do  rato  e  seleccionar  “Spin   Off”,  para  parar  o 
movimento.

2-  Clicar com o botão do lado direito do rato e seleccionar “Render   Schemes Ball and 
Stick”, para visualizar os átomos, a forma como se agrupam e se movimentam.

3-  Clicar com o botão do lado direito do rato sobre a imagem e seleccionar “Labels   With 
Element Symbol”, ou “With Atom Name”, ou ainda “With Atom Number”, visando saber mais 
informações sobre os átomos.

4- Rodar a imagem usando o botão do lado esquerdo do rato para visualizar. 

5-  Realizar  os exercícios propostos no site  para descobrir  quanto  mede  a  distância  entre  os 
cristais e quanto medem os ângulos entre eles.

6-  Realizar  o  exercício  de  auto  avaliação  elaborado,  respondendo  às  questões  fechadas  de 
escolha múltipla e analisar criticamente os resultados obtidos.

7- Proceder à auto e a hetero-avaliação de todo o trabalho realizado.

http://www.edinformatics.com/interactive_molecules/salt.htm


8- Verificar que o  Objecto de Aprendizagem tem imensas potencialidades para exploração e, 
autonomamente, fora da situação de sala de aula, experimentar outras vertentes, partindo para a 
descoberta  de  mais  conhecimentos,  dando  aso  à  sua  curiosidade  e  adquirindo  competências 
multidisciplinares.


