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Título: Separação 
de misturas por 
meio da catação, 
separação 
magnética, 
flotação, sifonação 
e ventilação. 
 
 
 
Objetivo: 
Diferenciar os 
processos catação, 
separação 
magnética, 
flotação, sifonação 
e ventilação. 
 
 
Habilidade da 
BNCC:  
EF06CI03: 

Selecionar métodos 

mais adequados 

para a separação de 

diferentes sistemas 

heterogêneos a 

partir da 

identificação de 

 
Como diferenciar os 
processos de separação de 
mistura heterogênea ? 
 

Reciclagem do lixo doméstico 
 
Os resíduos doméstico podem 
ser separados em: materiais 
secos recicláveis e resíduos 
orgânicos não recicláveis.  
Os materiais recicláveis 
podem ser coletados das 
residências pela prestadora de 
serviço público de limpeza da 
cidade, cooperativas ou 
associações.   Para que a 
reciclagem seja viável, ocorre 
a separação dos materiais 
recicláveis de acordo com o 
tipo de material: vidro, 
plástico, papelão, alumínio, 
baterias eletrônicas.  
 
 

Jogo Separação de misturas 
 
I.Forme grupo de cinco alunos. 
II. Professor irá enumerar os grupos de acordo com a quantidade de grupos formados(grupo 1, 
grupos 2….). Cole uma folha de sulfite na mesa do grupo com o número do grupo. 
II O grupo deve receber uma ficha com as descrições dos  processo de separação: catação, 
separação magnética, flotação e sifonação. 
III. Um membro do grupo sorteia um processo de separação de mistura. Atenção: O grupo não 
pode falar para outro grupo qual o processo de separação de mistura que foi sorteado. 
IV. O grupo representa o processo de separação de mistura sorteado de acordo com leitura da 
ficha. A representação do processo de separação de mist 
V. Circule pela sala para observar os processos de separação de mistura  dos outros grupos. Na 
mesa de cada grupo terá o número do grupo e a representação do processo de separação 
(incluindo a mistura que os componentes serão separados). 
VI. O grupo deve ler as descrições de todos os processos de separação de mistura da ficha. Na 
sequência,  tenta  adivinhar quais os processos que os demais grupos produziram. As respostas 
serão anotadas na tabela recebida do professor. 
 
Discussão 
I Cada grupo faz apresentação da sua representação para a sala e no final fala o nome do 
processo representados 
II. Grupos comentam se acertaram ou erraram 



processos de 

separação de 

materiais (como a 

produção de sal de 

cozinha, a 

destilação de 

petróleo, entre 

outros). 
EF05CI01: Explorar 
fenômenos da vida 
cotidiana que 
evidenciem 
propriedades 
físicas dos 
materiais – como 
densidade, 
condutibilidade 
térmica e elétrica, 
respostas a forças 
magnéticas, 
solubilidade, 
respostas a forças 
mecânicas (dureza, 
elasticidade etc.), 
entre outras. 
 
 

 

 


