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3º Bimestre 
QUANTIDADE DE AULAS  

2 AULAS/SEMANA  
3ª SÉRIE A, B, C e D  

OBJETIVOS 

 
Tornar o aluno capaz de compreender os processos químicos através da identificação dos 

processos de transformação do petróleo, carvão mineral e gás natural e do reconhecimento e a 

valorizar a biosfera como fonte de materiais úteis para o ser humano, 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 7 – Como saber as quantidades de produtos e de 
reagentes que coexistem em equilíbrio químico? (Apostila 1) 
Acidez e basicidade 
Constante de equilíbrio 

 

 Situação de Aprendizagem 1 – A biosfera como fonte de materiais úteis ao ser 
humano ( Atividade 1) 
Petróleo 
 

03/08 a 31/08 



 Situação de Aprendizagem 1 – A biosfera como fonte de materiais úteis ao ser 
humano ( Atividade 2 e 3) 
Hidrocarbonetos  
Carvão Mineral e Carvão Vegetal 
 
 

10/09 a 28/09 

HABILIDADES AGENDA 

  Situação de Aprendizagem 7 – Como saber as quantidades de produtos e de 
reagentes que coexistem em equilíbrio químico? (Apostila 1) 

                             Identificar reações de neutralização entre ácidos e bases 
 Reconhecer que a constante de equilíbrio é uma relação que indica a concentração 
 de reagentes e produtos que coexistem num equilíbrio químico 

 Situação de Aprendizagem 1 – A biosfera como fonte de materiais úteis ao ser 
humano ( Atividade 1) 
Identificar os processos de transformação do petróleo 
Interpretar e analisar textos referentes à descoberta e à exploração de jazida de 
petróleo 
 

03/08 a 31/08 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

 
04 

 

 Situação de Aprendizagem 1 – A biosfera como fonte de materiais úteis ao ser 
humano ( Atividades 2 e 3) 

Identificar fórmulas estruturais de hidrocarbonetos a partir da nomenclatura 

Identificar as fórmulas estruturais e a nomenclatura das funções orgânicas 

Reconhecer vantagens e desvantagens do uso de diferentes tipos de combustíveis e 
fontes de energia: combustíveis fósseis e biomassa 

 
 

20/08 a 30/09 

 
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. 
- VÍDEOS  
- O caminho do gás natural  
https://www.youtube.com/watch?v=Y_CuYA_Pj8g 

Acesso em 06/08/2018 

 

- A origem do petróleo 

https://www.youtube.com/watch?v=yhzvnpK7hPs 

Acesso em 07/08/2018 

 

- Como funciona o refino de petróleo 

https://www.youtube.com/watch?v=7fh68hjKk4E 

Acesso em 1008/2018 

 

-Forno Fornalha para queima de gases - UFV- 
https://www.youtube.com/watch?v=SsYs6uaf-Fg 
 Acesso em 07/08/2018 

 

- Carvão Mineral – Momento Ambiental 

https://www.youtube.com/watch?v=WFHL7z0mf 

Acesso em 07/09/2018 

 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 

COMPLEMENTARES 
 

CONSOLIDAÇÃO:  
Grupos produtivos e 
Atividades 
individuais e em 
grupos 
 
REFORÇOS:  
Exercícios 
dissertativos  
 
AMPLIAÇÃO:  
Exibição de vídeos e 
produção teatral 
 

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 
 
 
Pesquisas, 
Leitura e análise 
de textos 
diversos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_CuYA_Pj8g
https://www.youtube.com/watch?v=yhzvnpK7hPs
https://www.youtube.com/watch?v=7fh68hjKk4E
https://www.youtube.com/watch?v=SsYs6uaf-Fg
https://www.youtube.com/watch?v=WFHL7z0mf


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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