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Propriedades coligativas são propriedades das soluções que dependem da 
quantidade de partículas dispersas em solução e não necessariamente da natureza 
dessas partículas. Tem aplicações cotidianas que podem ser úteis na 
contextualização da Química para alunos do Ensino Médio. Geralmente são 
trabalhados de forma teórica, com memorização sem aplicação prática, cobrados em 
uma prova e esquecidos, sem se tornar um saber que contribua para uma formação 
sólida e relevante para o aluno. Esta proposta tem como objetivo mostrar como a 
posse desse conhecimento pode ser utilizada em seu dia a dia, em sua casa e família 
e fazer cumprir a premissa básica da escola que é permitir ao aluno utilizar os 
conhecimentos que adquire na escola em suas vivências cotidianas, e também aplicar 
o conceito de crioscopia na confecção de sorvete artesanal e perceber o efeito 
coligativo nessa aplicação prática. Após uma explanação a respeito dos efeitos 
coligativos sobre as soluções, propõe-se a confecção de sorvete em sala de aula. Em 
seguida é feita uma proposta de contextualização que consiste em pesquisar com os 
alunos a história do sorvete, os diferentes tipos de sorvete e a sua evolução com o 
passar dos anos e em diferentes culturas, desde os primórdios até os dias modernos. 
Com esse embasamento, uma mistura é preparada com leite ou água (sorvete ou 
sorbet), açúcar e um sabor que pode ser achocolatado ou suco de frutas. Creme de 
leite e leite condensado pode ser adicionado para incrementar a textura. A mistura é 
condicionada em um saco hermético pequeno (16cm x 18cm). Este saco é colocado 
em um saco hermético maior (27cm x 28cm) e imerso em uma mistura de gelo, sal 
grosso e álcool. O saco é fechado. O conjunto deve ser agitado para que a mistura 
seja homogeneizada e, ao mesmo tempo, o efeito coligativo da crioscopia 
(abaixamento da temperatura de congelamento) atue sobre ela, fazendo adquirir a 
consistência correta. Após cerca de 10 minutos de agitação o sorvete está pronto e 
pode ser consumido pela turma. Essa forma de produzir sorvete remete às primeiras 
formas de confecção do mesmo, antes do advento de geladeiras e refrigeradores. 
Observa-se que confeccionar sorvete de forma artesanal em sala de aula pode ser 
uma forma eficiente de contextualizar os conhecimentos dos efeitos coligativos em 
uma situação cotidiana. Muito além disso, com esse conhecimento construído, o aluno 
pode reproduzi-lo em casa, para sua família e amigos. Contextualizar os 
conhecimentos que são abordados em sala de aula é a melhor maneira de construir 
um saber relevante e que torne o aluno um cidadão atuante. A possibilidade de 
produzir sorvete com materiais acessíveis e de baixo custo é uma manifestação clara 
de que aquilo que se aprende na escola pode ser utilizado no dia a dia do aluno. 
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