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PLANO DE INTERVENÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A grande maioria dos materiais encontrados na natureza, em nossa sociedade e em nosso
corpo, não são substâncias puras, mas na verdade são misturas de duas ou mais substâncias, existem
tipos diferentes de misturas, que podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. 

Misturas
Homogêneas:  São  aquelas  que  apresentam  um  aspecto  uniforme,  com  uma  única  fase.  Essas
misturas  homogêneas  são  chamadas  de  soluções  e  elas  não  podem ser  separadas  por  métodos
físicos, mas apenas por técnica químicas. Misturas Heterogêneas: São aquelas que
apresentam mais de uma fase. Os componentes das misturas heterogêneas aparecem, na maioria dos
casos, em estados físicos diferentes e podem ser separados por métodos físicos.

 Há  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.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Manusear materiais de laboratório;

 - Aplicar o conteúdo adquirido em aula; 

- Observar e interpretar os resultados obtidos nos experimentos; 

- Registrar os resultados por meio da escrita.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

- Diferenciar misturas homogêneas de heterogêneas;

 - Identificar o número de fases.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 



Será realizada uma aula prática no laboratório de ciências, no qual primeiramente será feita
uma explanação sobre o tema da atividade compostos heterogêneos, homogêneos e separação de
misturas.  Logo  após  os  alunos  se
separarão  em grupos  a  fim  de  realizar  o  experimento,  no  qual  deverão  misturar  os  materiais
propostos e registrar os resultados na folha de relatório (anexo1).

AVALIAÇÃO

 Será feita através de exercícios de fixação, onde deverá ser atribuída nota pelo professor da
turma. 
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FIGURA 1: Atividade prática sobre misturas homogêneas e heterogêneas.
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ANEXO
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Roteiro de aula prática
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MISTURAS HOMOGÊNEAS E HETEROGÊNEAS

1)CONTEXTUALIZAÇÃO (conceito de misturas homogêneas e heterogêneas) / PPT;

2)MATERIAIS

-Sal, óleo de cozinha, açúcar, areia, álcool, gasolina, anilina e vinagre;

-6 tubos de ensaio, colher, bastão de vidro.

- Data show – Slides – Quadro Branco

3) PROCEDIMENTOS

Coloque, em cada Becker, os seguintes materiais:

BECKER Nº 1: 30 ml de água e 2 colheres de sal;

BECKER Nº 2: 1 colher de açúcar, 1 colher de sal e 40 ml de água;

BECKER Nº 3: 2 colheres de anilina, 1 colher de sal, 1 colher de açúcar e 40 ml de água;

BECKER Nº 4: 20 ml de água e 20 ml de óleo de cozinha;

BECKER Nº 5: 20 ml de água, 20 ml de óleo de cozinha e 20 ml de gasolina;

BECKER Nº 6: 2 colheres de areia, 30 ml de vinagre e 30ml de óleo de cozinha.

4)OBSERVANDO OS RESULTADOS E REGISTRANDO IDEIAS!!!!

Homogênea ou heterogênea NÚMERO DE COMPONENTES NÚMERO DE FASES

BECKER 1 _______________-__________________________-__________________

BECKER2 ____________________-______________________-__________________



BECKER3 ____________________-______________________-__________________

BECER4 ____________________-______________________-___________________

BECKER5___________________-______________________-___________________

BECKER6___________________-______________________-___________________


