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APRESENTAÇÃO  

 

Caro professor, 

 Essa sequência didática é um produto educacional produzido a partir de uma 

dissertação do Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional – 

PROFQUI da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Nela você 

encontrará uma sequência de aulas para o ensino de soluções. A sequência didática 

contém 5 aulas com 2 períodos de 60 minutos cada. 

 Na proposição da sequência didática buscamos explorar diferentes recursos 

didáticos, como o objetivo de apresentar e aprofundar o assunto Soluções. Assim o 

diferencial da sequência didática enquanto estratégia de aprendizagem é que as 

atividades são elaboradas e desenvolvidas seguindo uma lógica sequencial de 

compartilhamento e evolução do conhecimento. Além disso, as atividades propostas 

podem ser utilizadas como material de apoio aos livros didáticos.   

 Esperamos que este material seja de grande utilidade para os professores, 

contribuindo para que aprimorem suas práticas docentes. Também esperamos que 

este material possa despertar o interesse dos alunos pela Química, percebendo que 

ela está mais próxima de suas realidades do que eles imaginam e contribua para 

torná-los cidadãos conscientes. Com isso, almejamos que esta sequência didática 

venha a contribuir para melhorar a prática pedagógica. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 De acordo com Schwahn e Oaigen (2008), o uso de estratégias alternativas de 

ensino pode vir a contribuir para uma evolução conceitual de conceitos já vistos. Isto 

possibilita que estas estratégias possam vir a ser incluídas nos ambientes escolares, 

colaborando para a reflexão por parte de professores e alunos, auxiliando no ensino 

e aprendizagem. 

 Com isso, pensou-se em organizar uma sequência didática, explorando 

algumas estratégias com recursos didáticos variados para desenvolver o aprendizado 

do conteúdo Soluções. 

 Na aula 1 é necessário saber quais são os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre o assunto. Como sugestão, é proposto que o professor faça uma sequência de 

questionamentos aos alunos para identificar o que a turma já sabe sobre Soluções. 

Essa dinâmica pode ser feita utilizando sites para a elaboração de nuvem de palavras, 

questões com múltipla escolha e questões com resposta aberta. Partindo das 

respostas dos alunos, o professor poderá discutir e aprofundar o assunto com a turma. 

 Nas aulas 2 e 3 são usados experimentos de baixo custo, realizados pelos 

alunos e que se aplicam tanto para o ensino presencial quanto para o ensino remoto. 

De acordo com Marques e Lima (2019), os experimentos permitem ao professor 

debater questões importantes tais como a conscientização em relação à segurança, 

aos rejeitos produzidos, nos principais impactos que podem alterar o meio ambiente, 

no vínculo entre a ciência e a economia na sociedade e, principalmente, na 

importância de se estudar Química 

 A aula 2 é utilizado como estratégia didática o método P.O.E (Predizer, 

Observar, Explicar). De acordo com Schwahn e Oaigen (2008), essa prática 

normalmente é utilizada em programas computacionais, mas aqui foi (ou é, conforme 

comentário) adaptada para aula sobre Soluções. Ainda conforme Schwahn e Oaigen 

(2008) essa estratégia foi proposta por Nedelsky (1961), por White e Gunstone (1992) 

e citada por Barros (1994) e consta de três etapas distintas: Previsão, Observação e 

Explicação. 

 A aula 3 tem por objetivo aprofundar os conhecimentos sobre diluições de 

soluções, utilizando materiais de fácil acesso e, ao final, a construção de um relatório 

da atividade prática, colocando ali todos os conhecimentos adquiridos. 
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 Na aula 4 a proposta é utilizar o simulador PhET como estratégia. Com o 

simulador é possível que o estudante manipule e simule Soluções, utilizando 

diferentes solutos e com isso, além de analisar as concentrações, também avaliar os 

diferentes coeficientes de solubilidade apresentados pelos solutos. 

A proposta para a última aula da sequência é um estudo de caso. De acordo 

com Camargo e Daros (2018), o estudo de caso é um instrumento pedagógico valioso 

que apresenta um problema a ser solucionado. No entanto, o problema apresentado 

não possui resposta pré-definida. Para tanto, faz-se necessário, antes, identificar o 

problema, analisar evidências, desenvolver argumentos lógicos e avaliar e propor 

possibilidades para resolver o problema identificado. O estudo de caso revela uma 

realidade na qual é possível visualizar os conhecimentos, aplicando-os na prática. 



 
 

2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 A sequência didática foi estruturada conforme o quadro 1. 

 

Quadro 1 – Estrutura da sequência didática 

Sequência Objetivos (aula) Objetivo (aluno) Estratégia/ Recursos utilizados Conteúdo 

Aula 1 - Verificar as percepções da 
turma sobre o assunto Soluções; 
- Introduzir conceitos 
fundamentais. 

- Definir o conceito de 
Soluções; 
- Classificar as diferentes 
misturas; 
- Listar soluções do cotidiano. 

Questionário e discussão sobre os 
conhecimentos prévios. 

- Conceitos fundamentais de 
Soluções (definição, tipos e 
aplicação). 

Aula 2 - Aplicar os conceitos a partir da 
experimentação. 

- Explicar diferenças entre o 
previsto e o observado na 
atividade prática; 
- Elaborar hipóteses sobre o 
experimento. 

Experimento que proporciona um 
aprofundamento na compreensão 
dos conceitos sobre solubilidade. 

- Atividade prática sobre tipos e 
classificação de Soluções (prática 
para ser realizada em escola sem 
laboratório de Química ou realizada 
no ensino remoto). 

Aula 3 - Realizar experimentos que 
proporcionem um 
aprofundamento na 
compreensão dos conceitos 
sobre diluição de soluções. 

- Identificar evidências de 
diluição a partir de 
experimentos; 
- Relacionar a atividade prática 
com atividades cotidianas. 

Experimentos que proporcionam um 
aprofundamento na compreensão 
dos conceitos sobre diluição. 
Análise dos dados, observados nas 
experiências.  

- Diluição de Soluções: prática para 
ser realizada em escola sem 
laboratório de Química ou realizada 
no ensino remoto. 

Aula 4 - Usar o simulador PhET para 
simular experimentos.  

- Simular experimentos, usando 
o software PhET. 

Simulador PhET. - Tipos de Soluções; 
- Cálculo envolvendo Soluções. 

Aula 5  - Pesquisar o preparo de 
solução. 

- Criar métodos mais 
adequados para preparar uma 
solução. 

Resolução de estudo de caso. - Aplicação de preparo e cálculo de 
soluções; 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021
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2.1 DETALHAMENTO DE CADA AULA 

  

2.1.1 Aula 1 – Diagnóstico 

 

Objetivo 

 A primeira aula será o momento de verificar os conhecimentos prévios da turma 

sobre o assunto Soluções e introduzir conceitos fundamentais. 

 

Atividades 

a) Orientações gerais sobre as atividades que serão desenvolvidas. 

b) Construção de nuvem de palavras, perguntas com respostas abertas, múltipla 

escolha. 

c) Discussão sobre o assunto. 

 

Recursos didáticos 

a) Computador ou similar. 

b) Site para a aplicação do questionário. 

 

Desenvolvimento 

 No início da aula será o momento de verificar as percepções dos alunos sobre 

o assunto Soluções. Com o uso de sites é possível construir atividades como a nuvem 

de palavras, perguntas com resposta aberta, múltipla escolha, entre outros. 

 Uma nuvem de palavras é um recurso visual e digital no qual o professor e os 

alunos poderão, de forma simultânea, alimentar essa nuvem com palavras soltas 

sobre o conteúdo Soluções. 

 O tamanho da fonte em que a palavra é apresentada é uma função da 

frequência da palavra escrita pelos alunos. As palavras mais frequentes são 

apresentadas em fontes de tamanho maior, palavras menos frequentes são 

apresentadas em fontes de tamanho menor. 

 Perguntas com respostas abertas instigam os respondentes a fornecer 

respostas, usando suas próprias palavras. Elas são criadas a fim de se obter mais 

informações sobre o que a turma sabe sobre Soluções. 

 Perguntas de múltipla escolha são fundamentais para qualquer pesquisa. Elas 

são versáteis, intuitivas e geram dados limpos e fáceis de serem analisados. 
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 Para criar a atividade, o professor vai precisar usar um site para criar as 

perguntas. Como sugestão temos o site <https://www.polleverywhere.com/activities>. 

No Youtube encontram-se tutoriais explicando como utilizar este site como, por 

exemplo: <https://www.youtube.com/watch?v=tR9ewPteppM>.  

 Este momento é muito importante, pois é aqui que o professor vai conseguir 

avaliar os conhecimentos prévios que seus alunos têm sobre o conteúdo Soluções e, 

partindo dessas palavras, poderá fazer uma discussão com a turma sobre o conteúdo 

Soluções e suas aplicações no cotidiano.  

 

 Apresentamos abaixo um exemplo de questões para verificar os 

conhecimentos prévios: 

 

1) O que são misturas? 

2) Você sabe diferenciar uma mistura homogênea de uma mistura heterogênea? 

3)  Cite um exemplo de mistura homogênea. 

4) Cite um exemplo de mistura heterogênea. 

5) O que são Soluções? 

6) Cite um exemplo de solução com que você tenha contato no cotidiano? 

7) Você consegue definir o que é soluto e o que é solvente em uma solução? 

8) Você sabe como se classificam as soluções? 

 

 A partir dessa introdução, o professor deve utilizar um texto de apoio ou de uma 

apresentação para desenvolver a teoria sobre as soluções. Caso necessário, o 

professor pode utilizar o livro didático para apresentar ou corrigir alguns conceitos 

errôneos sobre esse assunto. 

 

2.1.2 Aula 2 – Aplicação do método predizer, observar e explicar (P.O.E)  

 

Objetivos 

a) Aplicar os conceitos a partir da experimentação. 

b) Proporcionar maior compreensão das soluções saturadas, insaturadas e 

saturadas com corpo de fundo. 

c) Explicar diferenças entre o previsto e o observado na atividade prática. 

https://www.polleverywhere.com/activities
https://www.youtube.com/watch?v=tR9ewPteppM
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d) Elaborar hipóteses sobre o experimento. 

 

Recurso didático 

a) Computador. 

b) Materiais para fazer a atividade prática (água, álcool, sal de cozinha, copos). 

 

Cronograma 

a) Anotações das previsões dos alunos sobre a atividade prática. 

b) Distribuição do roteiro da atividade prática. 

c) Realização da atividade prática. 

d) Discussão sobre a atividade prática. 

 

Aporte teórico 

 Em busca de uma alternativa para a aplicação de aula prática, foi utilizado como 

estratégia didática para aula prática o método predizer, observar e explicar (P.O.E), 

normalmente utilizado em programas computacionais, mas aqui adaptado para aula 

sobre Soluções.  

 A técnica objetiva, basicamente, que os alunos externalizem de forma eficiente 

suas ideias, prevendo o resultado de uma demonstração ou execução de atividade, 

discutindo as razões de suas previsões, observando a execução e, finalmente, 

explicando quaisquer discrepâncias entre suas previsões e observações (KEARNEY, 

2004). 

 Resumidamente as três etapas são: a) Predizer - realizar uma predição 

pressupondo possíveis acontecimentos que serão desencadeados na realização da 

atividade, justificando seu raciocínio; b) Observar - na observação do fenômeno, é 

sugerido que sejam feitas anotações; c) Explicar - realizar uma comparação entre sua 

predição e o que foi observado. Se as previsões e observações dos alunos forem 

inconsistentes entre si, pode ocorrer um conflito cognitivo, o que pode induzir uma 

mudança conceitual (WHITE; GUNSTONE, 1992; CINICI; DEMIR, 2013). 

  

Desenvolvimento 

 Predizer: a primeira etapa é prever o que irá acontecer quando:  

a) Adicionar 1 colher (pequena, tipo de café) de sal a um copo com água. 
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b) Acrescentar mais 1, 2 ou 3 colheres (pequena, tipo de café) de sal nesse 

mesmo copo com água. 

c) Misturar uma porção de solução saturada de água e sal com álcool etílico. 

 Cada aluno deverá fazer o registro das suas respostas. Peça para que eles 

expliquem o motivo das previsões. 

 Entregue aos alunos o roteiro abaixo da atividade prática.  

 

Atividade prática 

1ª PRÁTICA: SOLUÇÃO SATURADA SEM E COM CORPO DE FUNDO 

OBJETIVO: Transformar uma solução saturada, sem corpo de fundo, em uma solução saturada com 

corpo de fundo. 

MATERIAIS: 

∙ Água; 

∙ Sal de cozinha; 

∙ Álcool etílico 70%; 

∙ 2 copos transparentes; 

∙ Colher pequena, tipo de café. 

COMO FAZER: 

Prepare cerca de meio copo de uma solução saturada de sal de cozinha em água. Quando você não 

conseguir dissolver mais sal na água, por mais que você agite a solução, ela está saturada. Deixe os 

grãos de sal irem para o fundo do copo. Transfira a solução com cuidado, não deixando os grãos de 

sal passarem para o segundo copo. Acrescente agora, aos poucos, meio copo de álcool etílico 70%. 

Após a adição, agite o conteúdo do copo com a colher. 

 

 Agora os alunos devem realizar a atividade prática com a sua supervisão.  

 Observar: A segunda etapa é observar o que acontece quando: 

a) Adicionou-se 1 colher (pequena, tipo de café) de sal na água? 

b) Quantas colheres de sal foram necessárias para tornar a solução saturada com 

corpo de fundo? 

c) Misturou-se uma porção de solução saturada de água e sal com álcool etílico? 

 

  Explique a razão ou razões para sua observação. 

 Solicite que eles anotem o que estão observando a cada etapa realizada. 

 Explicar: A terceira etapa é comparar a observação com o previsto 

inicialmente. Elas estão em acordo ou desacordo? Explique a razão. 
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 Na etapa da explicação o estudante explicará as diferenças entre o previsto e 

o observado (caso haja) e, por meio de discussões juntamente com o professor, 

buscará uma explicação completa. 

 Depois, em grupos, a turma pode discutir sobre as três questões e elaborar o 

texto ou relatório com suas explicações finais. 

 Espera-se com isso que, ao final da aula, o aluno consiga alcançar uma 

compreensão maior sobre a saturação de Soluções.  

 

Explicação da atividade prática 

 

 Colocando-se sal de cozinha (NaCl) na água, a “extremidade negativa” de 

algumas moléculas de água tende a atrair os íons Na+ de água tende a atrair os íons 

Cl- do reticulado. Desse modo, a água vai desfazendo o reticulado  cristalino do NaCl, 

e os íons Na+ e Cl- entram em solução, cada um deles envolvido por várias moléculas 

de água. Esse fenômeno é denominado solvatação dos íons. Observe nas imagens 

1ª e 1b.  

Imagem 1a: Estrutura de sal de cozinha e da água em seus estados padrão. 

 

Fonte: Química - Vol 2 - FELTRE, R.(2016). 
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Figura 1b: processo de dissolução de sal de cozinha em água. 

 

Fonte: Química - Vol 2 - FELTRE, R.(2016). 

  

 Note na representação (sem escala e com uso de cores-fantasia) que há um 

confronto entre as forças de coesão dos íons Na+ e Cl- no estado sólido e as forças 

de dissolução e solvatação dos íons, exercida pela água. Evidentemente, se as forças 

de coesão predominarem, o sal será menos solúvel; se as forças de dissolução e 

solvatação forem maiores, o sal será mais solúvel. 

 Já o processo de dissolução do etanol em água, se dá por meio de ligações de 

hidrogênio, conforme processo da imagem 2. 

 

Imagem 2: processo de dissolução do etanol em água. 

 

Fonte: Química - Vol 2 - FELTRE, R.(2016). 

 

 Uma solução saturada de sal em água está utilizando a água disponível para 

solubilizar a máxima quantidade possível de sal naquela temperatura. Já o álcool não 
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é um bom solvente para o sal. O que aconteceria se fosse adicionado álcool a esta 

água? Com certeza diminuiríamos a quantidade de sal dissolvido, sobrando uma certa 

quantidade e este excesso iria para o fundo do copo. Foi exatamente isto que 

aconteceu ao colocarmos o álcool na solução saturada do sal. O álcool etílico é 

completamente miscível com a água em qualquer proporção. Isto ocorre devido à 

interação intermolecular, conhecida como ligação de hidrogênio. Quanto mais álcool 

for adicionado, menor quantidade de sal poderá ficar dissolvido, depositando-se no 

fundo do recipiente. Diz-se que o álcool é um não-solvente para o sal. Um fator 

importante para a realização dessa atividade prática é levar em consideração o 

coeficiente de solubilidade do sal, de acordo com a temperatura, já que a temperatura 

interfere na solubilidade do cloreto de sódio. 

 Esta é uma das diversas técnicas possíveis de se utilizar para purificar uma 

mistura por meio do processo chamado de cristalização seletiva. 

 

 

2.1.3 Aula 3 – Atividade prática sobre diluição 

 

Objetivos 

a) Realizar experimentos que proporcionem um aprofundamento na compreensão 

dos conceitos sobre diluição de soluções. 

b) Identificar evidências de diluição a partir de experimentos. 

c) Relacionar a atividade prática com atividades cotidianas. 

 

Recurso didático 

a) Computador. 

b) 5 garrafas plástica iguais. 

c) Suco em pó. 

d) Água. 

 

Plano de trabalho 

a) Distribuição do roteiro da atividade prática. 

b) Realização da atividade prática. 

c) Construção de relatório da atividade prática. 
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Aporte teórico 

 Segundo Marques (2019), na disciplina de Química a experimentação pode ser 

uma excelente ferramenta didática. O estímulo aos sentidos dos alunos ajuda a 

despertar o interesse investigativo e a iniciar o processo construtivo de âncoras de 

aprendizagens. 

 No entanto, vale ressaltar que a atividade experimental, para ser proveitosa e 

verdadeiramente auxiliar na construção de conhecimento, precisa ser bem elaborada 

pelo professor que deve levar em consideração os conhecimentos prévios dos alunos 

e aproveitá-los no processo de construção de conhecimento junto à turma 

(ALBUQUERQUE; QUIRINO, 2020). 

 A atividade prática é realizada com materiais de fácil acesso e pode ser 

realizada em qualquer ambiente, inclusive extraclasse. Portanto, essa atividade pode 

ser aplicada tanto no ensino presencial quanto no ensino remoto. Dessa forma, os 

alunos podem realizar a atividade usando utensílios de cozinha ou vidrarias de 

laboratório, obtendo o mesmo resultado.  

 

Desenvolvimento 

 O professor deverá entregar o roteiro do experimento e explicar como será feita 

a sequência de experimentos. Essa prática pode ser realizada com qualquer sabor de 

suco em pó. Porém, depois de vários testes, concluímos que o sabor morango dá um 

resultado visual melhor, pois conseguimos diferenciar bem as diluições comparando 

as cores das Soluções resultantes (ver Imagens 2a e 2b). 

 

Roteiro da atividade prática  

2ª PRÁTICA: DILUIÇÃO DE SOLUÇÕES 

Materiais 

• Água potável. 

• 5 garrafas iguais de plástico transparente com volume de 500 mL. 

• Pacote de suco em pó (preferencialmente de morango). 

 

Como fazer: 

1.Coloque um pouco de água na garrafa 1, acrescente o conteúdo do pacote de suco e complete com 

água até o volume de 500 mL. Não esqueça de anotar a massa de suco em pó. Esse valor está na 

embalagem do produto. 

2. Divida o conteúdo da garrafa 1 com a garrafa 2. 
3. Complete com água a garrafa 2 até o volume de 500 mL. 
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4. Repita o procedimento 2, porém partindo sempre da última garrafa preparada para a próxima até a 

garrafa 5 conforme imagens 2a e 2b. 

 

Imagem 2a. Soluções preparadas com suco de morango. 

 
 

Imagem 2b. Soluções preparadas com suco de uva. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021 

 

Destino dos resíduos 

 Os resíduos desta prática podem ser descartados na pia, sob água corrente, 

ou consumidos. 

 

Questões a propor 

 Explique, utilizando os conceitos aprendidos em aula, o que foi feito no 

procedimento acima. 

 Qual a concentração em gramas por litro que temos em cada uma das 

garrafas? Apresente os cálculos envolvidos na resolução desta questão. 

 Qual das garrafas possui a solução mais concentrada? Qual das garrafas 

possui a solução mais diluída? Qual evidência você utilizou para chegar a esta 

conclusão? 

 Juntando o volume das 5 garrafas, a solução final está de acordo com as 

especificações de preparo do fabricante do suco em pó (observar na embalagem do 

suco em pó qual a forma de preparo do suco)? Justifique. 

 Cite situações do seu dia a dia em que é necessário fazer alguma diluição.  
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Sugestões de respostas às questões propostas 

 Explique, utilizando os conceitos aprendidos em aula, o que foi feito no 

procedimento acima. Realizamos diluições de soluções. 

 Qual a concentração em gramas por litro que temos em cada uma das 

garrafas? Apresente os cálculos envolvidos na resolução desta questão. O suco 

utilizado no teste tinha 25 g e o fabricante sugeria que fosse solubilizado em 1 

litro de água, ou seja, uma concentração de 25 g/L. Abaixo seguem os cálculos 

de concentrado em cada garrafa: 

Garrafa 1:  

𝐶 =
𝑚1

𝑉
 

𝐶 =
25 𝑔

0,5 𝐿
= 50 𝑔/𝐿 

Garrafa 2:  

𝐶1𝑥𝑉1 = 𝐶2𝑥𝑉2  

50𝑥0,25 = 𝐶2𝑥0,5  

𝐶2 = 25 𝑔/𝐿 

Garrafa 3:  

𝐶1𝑥𝑉1 = 𝐶2𝑥𝑉2  

25𝑥0,25 = 𝐶2𝑥0,5  

𝐶2 = 12,5 𝑔/𝐿 

Garrafa 4: 

𝐶1𝑥𝑉1 = 𝐶2𝑥𝑉2  

12,5𝑥0,25 = 𝐶2𝑥0,5  

𝐶2 = 6,25 𝑔/𝐿 

Garrafa 5:  

𝐶1𝑥𝑉1 = 𝐶2𝑥𝑉2  

6,25𝑥0,25 = 𝐶2𝑥0,5  

𝐶2 = 3,125 𝑔/𝐿 

 Os alunos também podem deduzir que cada garrafa tem metade da 

concentração da garrafa anterior. 

 Qual das garrafas possui a solução mais concentrada? GARRAFA 1. Qual das 

garrafas possui a solução mais diluída? Garrafa 5. Qual evidência você utilizou para 

chegar a esta conclusão? Coloração das soluções. 
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 Juntando o volume das 5 garrafas, a solução final está de acordo com as 

especificações de preparo do fabricante do suco em pó (observar na embalagem do 

suco em pó qual a forma de preparo do suco)? Justifique. Levando em consideração 

o suco usado para o teste, juntando as 5 garrafas, a concentração do suco seria 

menor do que a indicada pelo fabricante. Juntando o volume das 5 garrafas 

teríamos uma concentração final de 10 g/L. 

 Cite situações do seu dia a dia em que é necessário fazer alguma diluição. O 

que pode ocorrer se o processo não for feito de forma correta? Diluições do 

cotidiano podem ser diluição de produtos de limpeza como, por exemplo, 

amaciante de roupas, extrato de tomate, utilizado para fazer molhos, diluente 

(acetona ou similar) para deixar o esmalte de pintar unhas mais líquido. 

  Com essa atividade prática pode-se desenvolver cálculos de concentração da 

solução inicial e depois fazer os cálculos de diluição. Como conclusão da atividade 

prática, sugere-se que os alunos escrevam um relatório da atividade em que eles 

deverão fazer uma fundamentação teórica sobre diluições. 

  

2.1.4 Aula 4 – Simulação de preparo de Soluções no computador 

 

Objetivo 

a) Usar o simulador PhET para realizar experimentos. 

 

Recurso didático 

a) Computador. 

b) Site para a simulação disponível em:  

<https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/concentration>  

 

Plano de trabalho 

a) Explicação do funcionamento do simulador PHET. 

b) Realização das simulações do preparo das soluções. 

Aporte teórico 

 Com o uso do simulador PhET (imagem 3) é possível ao estudante a 

manipulação e simulação com o preparo de Soluções, utilizando diferentes solutos e, 

com isso, além de analisar as concentrações, também avaliar os diferentes 

coeficientes de solubilidade apresentados pelos solutos. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/concentration


17 
 

 Foi escolhido este simulador por ser um programa gratuito capaz de reproduzir 

atividades reais em ambientes virtuais. Além disso, ele pode ser acessado tanto em 

computadores, quanto em aparelhos celulares, possibilitando simular o preparo de 

soluções e com isso ter informações sobre concentração da solução. 

 

Imagem 3. Página inicial do simulador 

 
Fonte: PhET, 2021. 

 

 O funcionamento do simulador é bem simples. Para selecionar o soluto 

utilizado, basta clicar no local indicado na imagem 4. 

 

Imagem 4. Como selecionar o soluto. 

 
Fonte: PhET, 2021. 
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 Para adicionar reagente, basta manter o cursor clicado no recipiente com o 

soluto e fazer movimentos para cima e para baixo com o mouse conforme a imagem 

5. 

 

Imagem 5. Como acrescentar o soluto 

 
Fonte: PhET, 2021. 

 

 Para acrescentar ou evaporar água no recipiente, basta usar os comandos 

indicados na imagem 6. 

 

Imagem 6. Como acrescentar ou evaporar a água 

 
Fonte: PhET, 2021. 
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Desenvolvimento 

 Professor, explique para a turma como funciona o simulador e as possibilidades 

que podemos ter com ele. Peça para a turma seguir o roteiro. 

Roteiro 

- Simular uma solução insaturada 

- Simular uma solução saturada 

- Simular uma solução saturada com corpo de fundo 

- Simular uma diluição de solução 

- Com os dados da solução insaturada, calcular a concentração comum (g/L). 

 

 Para terminar a aula, cada aluno deve fazer um relato de como eles foram 

desenvolvendo cada etapa. 

 

2.1.5 Aula 5 – Estudo de caso 

 

Objetivo 

a) Pesquisar sobre o preparo de Soluções. 

b) Criar métodos para preparar uma Solução. 

 

Recurso didático 

a) Estudo de caso. 

 

Plano de trabalho 

 

a) Explicação do que é um estudo de caso. 

b) Distribuição da atividade para os grupos. 

c) Resolução do estudo de caso. 

d) Compartilhamento das resoluções propostas. 

 

Aporte teórico 

 De acordo com Camargo e Daros (2018), o estudo de caso é um instrumento 

pedagógico que apresenta um problema a ser solucionado. Essa estratégia é valiosa 

por desafiar o raciocínio, a argumentação, a negociação e a reflexão. No entanto, o 

problema apresentado não possui solução pré-definida. Para tanto, faz-se necessário 
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antes identificar o problema, analisar as evidências, desenvolver os argumentos 

lógicos, avaliar e propor soluções. 

 Para Pazinato e Braibante (2014) a aplicação de um estudo de caso requer 

preparação por parte do professor que vai aplicá-lo, pois este precisa dominar o 

assunto para possíveis discussões com os alunos. Estes autores citam em seu estudo 

Serra e Vieira (2006) que descrevem que a aplicação de um estudo de caso contempla 

três etapas (Figura 1), sendo que a primeira se divide em outras três. 

 

Figura 1 – Etapas da aplicação do Estudo de Caso 

 
Fonte: Adaptado de Pazinato e Braibante, 2014 

 
 

 Farias e Reis (2016) citam em seu artigo Herreid (1998) e segundo ele um bom 

caso deve contar uma história que deve ser interessante e estar próxima à realidade 

de quem irá resolvê-lo. Além disso, a história deve ter início e meio; o fim muitas vezes 

só existirá após as discussões sobre o caso. Este deve centrar-se em um interesse e 

despertar uma questão. A figura 2, mostra a ilustração do estudo de caso para o 

preparo de soro caseiro, com indicações das características de um bom caso de 

acordo com Herreid (1998). 
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Figura 2 – Ilustração do estudo de caso para o preparo de soro caseiro, ressaltadas as características 

de um bom caso, conforme Herreid (1998) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021 
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Desenvolvimento 

 Nessa aula os alunos devem ajudar a Júlia na tarefa de preparar uma solução 

salina de acordo com o caso abaixo. 

 Julia tem 17 anos e está no 3º ano do EM. Esta semana ela foi ao 

otorrinolaringologista e o médico explicou, entre outras coisas, a importância da 

lavagem nasal. Ele comentou que a lavagem nasal tem muitos benefícios para a 

saúde.  Esse procedimento pode ser feito diariamente utilizando soro fisiológico ou 

uma solução salina a 0,9% que pode ser feita em casa. 

 Quando chegou em casa, Júlia foi pesquisar mais sobre o assunto e leu em 

uma reportagem que, de acordo com o Dr. Márcio Freitas “O acúmulo de secreções 

nas cavidades nasais facilita a proliferação de vírus e bactérias, aumentando a chance 

de infecções”.  Ela conversou com sua mãe sobre o assunto, mas percebeu que sua 

mãe não poderia comprar o soro fisiológico e que teria que achar outra solução. 

No dia seguinte ela estava conversando com a Lara, sua amiga que faz o curso 

técnico em Química. Então ela lembrou que o médico falou em uma solução salina e 

resolveu contar a história à amiga. 

(Júlia) - Você já ouviu falar em lavagem nasal? 

(Lara) - Sim, esses dias eu vi no Instagram de uma médica que sigo. No vídeo ela 

estava explicando como fazer esse procedimento. Achei bem interessante. Pelo que 

vi se faz com soro fisiológico. 

(Júlia) - Pois é, o médico falou que eu poderia usar uma solução salina a 0,9% para 

fazer a lavagem nasal, essa solução pode substituir o soro fisiológico. Então preciso 

de uma ajuda sua, pois não sei o que precisa e nem como fazer essa solução caseira. 

Você consegue me ajudar com isso? 

(Lara) - Humm, vou me reunir com a Luiza e o Paulo do técnico hoje à tarde, posso 

conversar com eles sobre isso e organizar um roteiro para você preparar essa solução 

(e a conversa continua...). 

 

 Vocês são os amigos de Júlia e terão a missão de elaborar um roteiro para o 

preparo da solução salina a 0,9%. Pensem em quais materiais e substâncias serão 

necessárias para preparar essa solução com segurança e com a concentração 

indicada pelo médico. 
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 Após receber as respostas dos casos, o professor deve analisá-las e enviar 

feedbacks aos seus alunos, comentando suas respostas.  

 Espera-se que a sequência didática apresentada contribua para a sua prática 

pedagógica, pois é um material com atividades fáceis, simples e que necessitam de 

poucos recursos.   

 Além disso, desejamos que esse material sirva de apoio e auxilie no 

planejamento e na execução de suas aulas, nos estudos de aprofundamento, ou seja, 

no dia adia de sala de aula, pois, muitas vezes, a carga horária elevada impede que 

o professor faça uma busca sobre abordagens diferenciadas para os conteúdos que 

trabalharão em suas aulas.  

 Também esperamos que este material possa despertar o interesse dos alunos 

pela Química, percebendo que ela está mais próxima de suas realidades do que eles 

imaginam.
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