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3° BIMESTRE 3 2° SÉRIE 

OBJETIVOS 

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. Capacidade de expressar e compreender informações, gêneros 
textuais e problemas, formular hipóteses, prever resultados, aplicar o conhecimento em 
situações reais, produzindo argumentos convincentes, de forma a intervir na realidade de modo 
responsável e solidário, indo além dos diagnósticos. 

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. 

 
Segundo o documento de Apresentação 
dos Temas Transversais, eles são 
“questões sociais consideradas 
relevantes”, “problemáticas sociais atuais 
e urgentes, consideradas de abrangência 
nacional e até mesmo de caráter 
universal” (1998a, p.64). Segundo tais 
critérios foram selecionados e serão 
trabalhados: 
1. Ética 
2. Meio Ambiente 
3. Saúde 
4. Pluralidade Cultural 
5. Trabalho e Consumo 
 
 

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 

– O comportamento dos materiais – Relações entre propriedades das substâncias e suas 
estruturas – Interações interpartículas e intrapartículas e algumas propriedades dos materiais • 
Polaridade das ligações covalentes e das moléculas 

De 01/08/18 a 
31/08/18 

• Forças de interação entre as partículas – átomos, íons e moléculas – nos estados sólido, líquido 
e gasoso • Interações inter e intrapartículas para explicar as propriedades das substâncias, como 
temperatura de fusão e de ebulição, solubilidade e condutibilidade elétrica • Dependência da 
temperatura de ebulição dos materiais com a pressão atmosférica 

De 03/09/18 a 
28/09/18 

 



  

 AGENDA 

Situação de Aprendizagem 1 – Forças de interação entre partículas que compõem os estados 
sólido, líquido e gasoso  
1. Construir e interpretar o conceito de forças interpartículas, relacionando-as às propriedades 
das substâncias iônicas, moleculares e metálicas.  
2. Aplicar os conhecimentos adquiridos em situações do cotidiano que envolve diferentes tipos 
de interação.  
Situação de Aprendizagem 2 – Forças de interação entre partículas e substâncias 
macromoleculares  
1. Buscar informações sobre alguns materiais utilizados pela sociedade e explicar suas 
propriedades, tendo como base os conhecimentos desenvolvidos.  
2. Analisar informações sobre impactos ambientais, econômicos e sociais da produção e dos usos 
desses materiais para emitir julgamentos próprios relativos a essas questões.  
3. Desenvolver habilidades de escrita e de comunicação oral.  
4. Desenvolver habilidades de trabalho em equipe. 

De 01/08/18 a 
31/08/18 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
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HABILIDADES 

TRABALHADAS 
 
 
 

Situação de Aprendizagem 3 – A pressão atmosférica e sua influência na temperatura de 
ebulição das substâncias  
1. Construir e aplicar um modelo explicativo para a ebulição.  
2. Reconhecer a influência da pressão na temperatura de ebulição de líquidos.  
3. Estabelecer relações entre altitude, pressão atmosférica e ebulição.  
4. Prever temperaturas de ebulição em diversas cidades tendo como base a altitude e sua relação 
com a pressão ambiente.  
5. Obter informações a partir da leitura de gráficos.  
6. Ampliar o entendimento do mundo físico.  
Situação de Aprendizagem 4 – Síntese de idéias sobre a transformação química  
1. Relacionar os níveis macroscópico, microscópico e simbólico envolvidos na construção do 
conceito de transformação química, considerando os conhecimentos adquiridos para a 
compreensão da formação das substâncias. 

 
De 01/09/18 a 

29/09/18 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES 
PREVISTAS 
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HABILIDADES 

TRABALHADAS 
            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADES PRÉVIAS ATIVIDADES DIDÁTICAS 
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 

Discussão e socialização 
de leitura de texto em 
grupos. 
Questionamentos orais 
sobre os conhecimentos 
prévios dos estudantes.  

Aula expositiva em 
quadro; 
Aula expositiva com 
audiovisual; 
Resolução de exercícios; 
Seminário em grupos; 
Aula pratica em 
laboratório; 
Ensino com pesquisa. 
 

Discussão, resolução de 
questões propostas e 
socialização das 
conclusões no grupo.  

 

Seminário em grupos. 
Aula pratica no 
laboratório. 
 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

As avaliações serão feitas de forma escrita, participativa, investigativa, coletiva e prática. Cujas 
notas serão obtidas pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades. 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Os alunos que ainda obtiverem rendimentos insatisfatórios terão direito a realizar pesquisa sobre 
qual a importância da Química no mundo. 
Os alunos que excederem 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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