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GUIA DE APRENDIZAGEM 
Este documento foi elaborado de acordo com os Valores, Princípios e Premissas da Escola de Ensino Integral descritos 
no Programa de Ação do Professor e do seu respectivo Professor Coordenador de Área e no Plano de Ação da Escola 
Integral. 

Cecília  Química 2018 

4º Bimestre 
QUANTIDADE DE AULAS  

2 AULAS/SEMANA  
1ª SÉRIE A, B, C, D e E 

OBJETIVOS 

 
Tornar o aluno capaz de compreender os processos químicos através das transformações e por 

meio da identificação de símbolos e equações químicas, além de construir um conhecimento 

científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais 

sociais, políticas e econômicas. Assim, formar, de acordo com a legislação vigente e com os 

Valores, Princípios e Premissas do Programa de Ensino Integral, alunos autônomos, solidários e 

competentes, protagonistas de suas ações, em busca da Excelência Acadêmica.  

 

BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO 
TEMAS TRANSVERSAIS 

ENVOLVIDOS 

VALORES 

• Uma escola que também aprende. 
• O currículo como espaço de cultura. 
• Competências com referência. 
• Prioridade para a competência da leitura e escrita. 
• Articulação das competências para aprender. 
• Articulação com o mundo do trabalho. 

 

 Ética  

 Cidadania  

 Pluralidade cultural  

PRINCÍPIOS 

• Pedagogia da Presença. 
• 4 Pilares da Educação. 

 Aprender a conhecer; 

 Aprender a conviver; 

 Aprender a fazer; 

 Aprender a Ser. 
• Educação Interdimensional. 
• Protagonismo Juvenil. 

PREMISSAS 

• Protagonismo Juvenil. 
• Formação Continuada. 
• Corresponsabilidade. 
• Excelência em Gestão. 
• Replicabilidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AGENDA 

 Situação de Aprendizagem 1 – A linguagem química e a construção histórica da 
tabela periódica  

01/10 a 16/10 

 Situação de Aprendizagem 2 – Processo de obtenção do ferro e do cobre: 
interpretação das reações químicas 

22/10 a 06/11 



 Situação de Aprendizagem 3 e 6 – Como prever as quantidades ideais de reagentes 
e produtos envolvidos nas reações químicas 
 

12/11 a 26/11 

HABILIDADES AGENDA 

 Situação de Aprendizagem 1 – A linguagem química e a construção histórica da 
tabela periódica 

 Ler símbolos químicos e compreender o significado dessa simbologia em termos de 
partículas 

 Identificar e localizar elementos químicos na tabela periódica 

01/10 a 16/10 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

 
02 

Situação de Aprendizagem 2 – Processo de obtenção do ferro e do cobre: 
interpretação das reações químicas 

 Utilizar linguagem simbólica para representar transformações químicas 

 Utilizar ideia de conservação de átomos para balancear as equações 
químicas  

 Interpretar equações químicas balanceadas reconhecendo as proporções 
entre as espécies químicas 

22/10 a 06/11 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
03 

 
 

Situação de Aprendizagem 3 e 6 – Como prever as quantidades ideais de reagentes 
e produtos envolvidos nas reações químicas 

 Realizar cálculos de massas moleculares 

 Interpretar unidades de medida e equações químicas 

 Relacionar grandezas como quantidade de matéria, massa e número de 
partículas envolvidas nas transformações químicas 

12/11 a 26/11 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

03 

ATIVIDADES PRÉVIAS 
Levantar o 

questionamento: Como 
identificar uma 

substância? 
Interpretação de textos. 
Debates, diferentes 
textos. 

 
 
 
 

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS 

  
Caderno do aluno, Currículo Oficial da S.E.E./SP. 
 
-Jogo Interativo – Disponível em: 
https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-chemical-
equations/latest/balancing-chemical-equations_pt_BR.html> 
Acesso em: 18/nov/2018. 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 

COMPLEMENTARES 
 

CONSOLIDAÇÃO:  
Grupos produtivos e 
Atividades individuais 
e em grupos 
 
REFORÇOS:  
Exercícios 
dissertativos  
 
AMPLIAÇÃO:  
 

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 
 
 
Leitura análise de 
textos diversos, 
desenvolvimento 
de exercícios 
dissertativos, 
realização de 
experimento. 
 
 
 
 

 



CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

As avaliações serão feitas de forma Processual; Pontual; Contínua e Auto avaliação. Os conceitos 
serão obtidos pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades, divididos em Blocos 
A, B, C e D (Recuperação). 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Os alunos que ainda obtiverem rendimentos insatisfatórios terão direito a realizar pesquisa sobre 
os conteúdos estudados, bem como a resolução de exercícios para fixar os conteúdos não 
assimilados. O aluno que exceder o limite de 25% de ausências, do total de aulas dadas, 
permitidas por lei, durante este bimestre, poderá, mediante requisição, compensar suas ausências 
e repor conteúdos e habilidades defasados de acordo com as atividades didáticas e/ou atividades 
auto didáticas e complementares. 
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