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Introdução
Aulas práticas são de fundamental importância para
o ensino aprendizado, pois proporciona aos alunos
a relação entre conteúdo de sala de aula com
cotidiano (Thomaz, 2000).
Pensando nisso o professor coordenador do projeto
- PIBID - propôs aos alunos que preparassem uma
aula que apresentasse os diferentes tipos de
misturas e os processos de separação das mesmas.
A aula estava vinculada ao conteúdo apresentado
anteriormente pelo professor, sobre processos de
tratamento de água.
O objeto do trabalho era com que alunos do ensino
médio conseguissem observar e relacionar os
processos físicos do tratamento de água
apresentado em sala e respondesse a questões
sobre os métodos de separação de misturas.

Relato de caso
No inicio da aula os pibidianos relembraram os
conceitos de misturas e processos lecionados na
aula anterior.
Materiais usados: Água, sal, álcool, óleo, areia,
limalha de ferro, serragem, papel filtro, funil, funil
decantador, imã, copos descartáveis transparentes.
Misturou-se água com sal, água com álcool, água
com óleo, água com areia e serragem com limalha
de ferro. Os alunos do ensino médio foram
questionados quanto a natureza das soluções
(homogénea ou heterogénea), em seguida foi
proposto através dos conceitos apresentados em
sala, quais os métodos de separar as substancias.
Os alunos responderam as questões oralmente e
finalmente os pibidianos juntamente com a turma
fizeram algumas separações de misturas possíveis
no momento da pratica (filtragem, decantação e
separação magnética)

Figura 1 - Prática com misturas.

Conclusões
A abordagem desta aula prática é relevante, pois
não só aborda claramente o tema - Misturas - como
também proporciona um olhar critico do aluno
quanto ao tratamento da água potável. Mostrou
também que uma aula prática é de grande
importância para o processo de ensino aprendizado,
contruibuindo para assimilação do conteúdo pelos
alunos e para o aprendizado significativo.
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