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Título: Misturas no dia a dia 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática os alunos identificarão as várias misturas presentes no dia a dia. En-

tenderão que a água que costumamos beber, apesar de parecer pura; também é uma mistura. Verão 

também que em algumas misturas podemos identificar seus componentes a olho nu; em outras, isso 

não é possível. 

Objetivos de aprendizagem 

(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas observá-

veis, reconhecendo sua composição.  

Reconhecer que a água que bebemos não é pura; ela é uma mistura. 

Identificar diferentes misturas no dia a dia. 

Analisar misturas do dia a dia, discriminando quais são seus componentes. 

Recursos e materiais necessários  

• Caderno. 

• Caneta (azul ou preta) ou lápis. 

 

Desenvolvimento  

Aula 1  

Duração: uma aula de 45 minutos 

Organização dos alunos: individual e em duplas  

1ª atividade: atividade individual com 10 minutos de duração 

Ofereça aos alunos um texto que cite diferentes misturas que fazem parte do nosso dia a dia. 

Como atividade pré-leitura, convide os alunos a fazer um quadro com três colunas: “Perguntas”, “Mi-

nhas respostas antes da leitura” e “Minhas respostas depois da leitura”. As perguntas podem ser: (1) 

“Quais misturas são citadas no texto?”; (2) “O que a água que sai da torneira de casa contém?”; (3) “O 

que é indicado no rótulo de uma garrafa de água mineral?”. Os alunos poderão responder a essas 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 4º ano 

2º bimestre – Sequência didática 3 

questões individualmente. Veja um texto sobre o assunto em: <http://quiprocura.net/w/ 

2015/08/10/misturas-homogeneas/> (acessado em: 13 jan. 2018). 

2ª atividade: atividade em duplas com 10 minutos de duração 

Organize os alunos em duplas para comparar as respostas dadas antes da leitura e para ler o 

texto. A leitura pode ser feita de forma compartilhada: enquanto um aluno lê um parágrafo, o colega 

se concentra em identificar quais informações são apresentadas e se elas servem para responder a 

alguma das questões feitas anteriormente. No parágrafo seguinte, trocam-se os papéis. 

3ª atividade: atividade em duplas com 10 minutos de duração 

Como atividade de releitura, peça aos alunos que façam, ainda em duplas, pequenos esquemas 

para cada parágrafo. Você poderá sugerir uma divisão de tarefas: cada aluno da dupla fará esquemas 

para três parágrafos do texto. 

4ª atividade: atividade em duplas com 15 minutos de duração 

Por fim, a dupla de alunos pode terminar de completar o quadro com as “Respostas depois da 

leitura” analisando diferentes misturas e identificando seus componentes.  

Dicas e atividades complementares 

Tarefa de casa: os alunos poderão se munir de uma caderneta de anotações e nela fazer uma 

lista de diferentes misturas que conheçam e tenham contato no dia a dia. 

 

Aula 2 

Duração: uma aula de 45 minutos 

Organização dos alunos: em grupos (pequenos e grandes) 

1ª atividade: atividade em grande grupo com 5 minutos de duração  

Em uma roda de conversa, os alunos poderão compartilhar a lista de misturas que elaboraram 

como tarefa de casa. Uma sugestão de dinâmica é que cada aluno leia a lista de misturas que  um dos 

colegas elaborou. 

2ª atividade: atividade em grande grupo com 10 minutos de duração 

As crianças poderão usar o mural para compartilhar as listas de misturas que identificaram. 

Inicialmente poderão escrever somente as legendas do mural. Depois,  ilustrar o mural com imagens 

das misturas. 
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3ª atividade: atividade em pequenos grupos com 10 minutos de duração 

Em seguida, os alunos, em trios, poderão classificar as misturas apresentadas segundo dife-

rentes critérios. Por exemplo: “Misturas cujos componentes são facilmente identificados” e “Misturas 

cujos componentes não são facilmente identificados”. 

4ª atividade: atividade em pequenos grupos com 10 minutos de duração 

Organize os alunos em trios para comentarem questionamentos como: “Sempre conseguimos 

ver um sólido depois que ele é misturado a um líquido?”; “As rochas podem ser misturas?”. Peça para 

que formulem suas respostas às questões por escrito, procurando usar misturas apresentadas no mu-

ral para embasar seus argumentos. 

5ª atividade: atividade em grande grupo com 10 minutos de duração 

Promova uma roda de conversa na qual as crianças compartilhem as respostas que deram. A 

ideia é que a classe chegue a um consenso sobre quais seriam as melhores respostas e comentários 

em relação às perguntas feitas. 

Dicas e atividades complementares 

Tarefa de casa: as crianças poderão pesquisar imagens das misturas que foram citadas em sala 

de aula, que poderão ser usadas para ilustrar o mural da turma. 

Aferição de aprendizagem 

Convide os alunos a fazer um passeio pela escola para analisar as misturas que encontram. 

Aproveite a oportunidade para avaliar o quanto os alunos estão desenvolvendo a postura de questio-

nar de que são feitas as coisas que encontram ao seu redor e também para avaliar quais são os com-

ponentes dessas misturas. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Uma criança afirmou: “A água que bebemos é pura”. Você concorda com ela? Justifique a sua 
resposta. 

2. Cite alguns exemplos de misturas presentes no seu dia a dia. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o aluno responda que a água, apesar de parecer pura, na verdade é uma mistura 
de água e vários sais minerais. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos citem exemplos tanto de misturas nas quais sejam fa-
cilmente visíveis os componentes (por exemplo, óleo com vinagre) como de misturas nas quais os 
componentes não sejam facilmente visíveis (por exemplo, água com sal e água com açúcar). 


