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CONTEXTUALIZAÇÃO

A maioria dos materiais encontrados na natureza não é substância pura, ou seja, não é

constituída de um único tipo de partículas ou moléculas; mas, na verdade, trata-se de

misturas  compostas  de  duas  ou  mais  substâncias  diferentes.  Mas  a  separação  dos

componentes dessas misturas ou o fracionamento delas (ou ainda sua análise imediata)

são importantes para vários aspectos de nossa vida, como para separar os poluentes da

água  e  torná-la  própria  para  consumo,  na  produção  de  metais  e  de  componentes

especiais que são usados para produzir medicamentos, alimentos, bebidas, produtos de

higiene  e  limpeza;  na  obtenção  do sal  de  cozinha,  na  análise  dos  componentes  do

sangue  nos  laboratórios,  para  separar  os  componentes  do  lixo  e  destiná-los  ao

tratamento correto ou para reciclagem e assim por diante.

No entanto, visto que as composições variam, para realizar a separação de misturas, é

necessário aplicar técnicas ou métodos especiais para cada caso. As técnicas podem ser

físicas  ou  químicas,  pois  o  princípio  fundamental  é  usar  as  propriedades  dos

componentes das misturas para separá-las. Essas propriedades podem ser o ponto de

fusão, o ponto de ebulição, a solubilidade, a densidade, entre outros.

Conhecendo bem essas  propriedades,  é  possível  então determinar  se será necessário

aplicar somente um dos métodos de separação de misturas ou se será preciso aplicar

vários (FOGAÇA, 2017).

Esses  processos  de  separações  de  misturas  também  precisam  ser  abordados  e

compreendidos pelos alunos, de maneira que eles entendam o porquê de cada método

específico. O conhecimento facilitará quando, eventualmente, eles necessitarem realizar

este procedimento na prática. Visto isso, desenvolveu-se uma atividade teórico-prática,

para facilitar a compreensão do conteúdo.



HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Entendimento e domínio de conceitos abordados anteriormente;

- Capacidade de assimilação;

- Habilidade em desempenhar atividade prática;

- Raciocínio lógico;

- Capacidade de memorização;

- Desempenho em realizar trabalhos em grupo.

CONHECIMENTOS

- Relembrar conceitos abordados anteriormente;

-  Aprender  o que  são misturas,  os  tipos  de misturas  que  podem ser  encontradas,  a

classificação dessas misturas de acordo com suas fases;

- Identificar, diferenciar e explicar os métodos de separação de misturas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Em  um  primeiro  momento  será  realizada  uma  retomada  de  conceitos  antes

abordados pela professora em sala de aula, a fim de sanar dúvidas.Posteriormente, foi

feita a explicação sobre os diferentes métodos de separação de misturas.A abordagem

principal foi a identificação decada tipo de separação, como é feita e sua relação com o

cotidiano, a fim de facilitar o entendimento e compreensão de todos. 

      No segundo momento,foi realizado com os alunos uma prática onde a turma foi

dividida em grupos, e cada grupo seria responsável pela preparação dos diferentes tipos

de misturas que poderiam ser realizadas em sala de aula.  O objetivoera promover o

esclarecimento  de como ocorre o processo de separação,para  que posteriormente  os

discentes explicassem que tipo de método de separação fizeram para os colegas.

REGISTRO DE INTERVENÇÃO

No  dia  16  de  agosto  de  2017,  foi  realizada  uma  atividade  sobre  Métodos  de

Separação de Misturas, com a turma 9ºA, na E.E.E.M. João Pedro Nunes. A intervenção

ocorreu na disciplina de ciências do ensino fundamental II, no turno da manhã.

      A atividade  teve  como  objetivo  facilitar  o  entendimento  dos  alunos  sobre  o

conteúdo, a fim de sanar as dúvidas e promover uma melhor compreensão. Foi efetuada

retomada  de  conceitos  abordados  anteriormente  pela  professora, em  sala  de  aula.



Posteriormente, foi feita com os alunos uma atividade prática, na qual os próprios foram

autores de criarem possíveis métodos de separação, que podem ser feitos em sala de

aula para um melhor esclarecimento e retiradas de dúvidas.

Figura 1- Abordagem de conceitos sobre Métodos de Separação de Misturas.

Figura 2- Bolsista ID, explicando a aplicação da atividade prática.

AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada de forma qualitativa, na qual irá se basear no comportamento,

interesse e participação na atividade proposta.
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