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A água é um recurso imprescindível para a vida, entretanto, nem sempre é encontrada em 

condições perfeitas para o consumo. A qualidade da água varia muito em regiões do Brasil, 

mesmo sendo um país rico em recursos hídricos. Em determinados locais a única saída 

para fazer o consumo da água é realizando métodos de filtração e separação, pois 

apresenta um grau considerável de impurezas pelas condições em que é encontrada. 

Pensando nisso, foi elaborada uma oficina a fim correlacionar os conteúdos de misturas 

com questões cotidianas como é o caso do tratamento de água. Para isso 4 grupos foram 

formados para realizar as misturas propostas. Utilizando a água como solvente tornou-se 

possível criar situações hipotéticas para que os alunos pudessem propor métodos de 

separação a partir dos conceitos explicados antes do experimento. Logo após, iniciou-se 

uma explicação sobre o que fazer para não ingerir água não potável, com demonstrações 

de filtros caseiros, formas de deixar própria para consumo e conscientização sobre o 

desperdício, com o intuito de abranger os conhecimentos já obtidos e instigar nos alunos a 

imaginação e curiosidade, tornando-os jovens motivados a melhorar o ambiente em que 

vive. Foram feitas perguntas para que os alunos pudessem debater sobre suas ideias de 

modo a explorar seus conhecimentos prévios. Após isso, os alunos apresentaram 

propostas coerentes e diferenciadas para a separação de uma mesma mistura e como 

tratar utilizando elementos fáceis e práticos. A importância da contextualização da química 

instiga o aluno à curiosidade, a resolver problemas, tornando-o crítico suficiente para 

perceber e procurar entender como a química influencia em seu cotidiano. A realização da 

oficina promoveu não somente uma interação entre os alunos e os responsáveis pela 

oficina, mas também entre os próprios alunos no processo de ensino e aprendizagem, 

onde, saíram satisfeitos consigo mesmo, motivados e encorajados. 
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