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1° 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 

Materiais e suas propriedades – Água e seu consumo pela sociedade – Propriedades da água 
para consumo humano – Água pura e água potável; dissolução de materiais em água e mudança 
de propriedades; concentração de soluções • Concentração de soluções em massa e em 
quantidade de matéria (g.L–1, mol.L–1, ppm, % em massa) • Alguns parâmetros de qualidade da 
água – concentração de materiais dissolvidos 

De 19/02/18 a 
28/02/18 

– Relações quantitativas envolvidas nas transformações químicas em soluções – Relações 
estequiométricas; solubilidade de gases em água; potabilidade da água para consumo humano 
 

De 01/03/18 a 
30/03/18 

 



• Relações quantitativas de massa e de quantidade de matéria (mol) nas transformações 
químicas em solução, de acordo com suas concentrações • Determinação da quantidade de 
oxigênio dissolvido nas águas (Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO) • Uso e preservação da 
água no mundo • Fontes causadoras da poluição da água • Tratamento de água por filtração, 
flotação, cloração e correção de pH 

De 02/04/18 a 
30/04/18 

 

HABILIDADES AGENDA 

Situação de Aprendizagem 1 – Propriedades da água para consumo humano  
1. Fazer uso da linguagem química para expressar conceitos relativos à pureza das soluções e à 
concentração de solutos em sistemas líquidos.  
2. Interpretar dados apresentados em tabelas e gráficos concernentes ao critério brasileiro de 
potabilidade da água.  
3. Aplicar o conceito de concentração para avaliar a qualidade de diferentes águas.  
4. Reconhecer como algumas propriedades específicas da água possibilitam a vida no planeta. 
Situação de Aprendizagem 2 – Dissolução de materiais em água e mudança de suas 
propriedades  
1. Reconstruir o conceito de solubilidade em um nível mais amplo, como extensão da dissolução. 
2. Compreender como as propriedades peculiares da água possibilitam a existência de vida no 
planeta.  
3. Concluir, a partir da análise de dados experimentais, como a presença de solutos afeta as 
propriedades características da água.  
4. Aplicar esses conhecimentos na resolução de problemas ambientais, industriais e relacionados 
à saúde. 

De 19/02/18 a    
28/02/18 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

8 
 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 
 

Situação de Aprendizagem 3 – Concentração de soluções 
1. Compreender o conceito de concentração.  
2. Compreender as unidades que expressam a composição das soluções e utilizá-las 
adequadamente.  
3. Realizar cálculos envolvendo as diferentes unidades de concentração e aplicá- -los no 
reconhecimento de problemas relacionados à qualidade da água para consumo.  
Situação de Aprendizagem 4 – Utilizando a grandeza quantidade de matéria para expressar a 
concentração de soluções  
1. Fazer usos da linguagem química.  
2. Construir o conceito de concentração em quantidade de matéria/ volume para ampliar a 
compreensão do significado da concentração e aplicá-lo a novas situações que permitem melhor 
entendimento do mundo físico.  
Situação de Aprendizagem 5 – Oxigênio dissolvido na água: uma questão de qualidade  
1. Fazer usos da linguagem química.  
2. Compreender a importância do oxigênio dissolvido no meio aquático.  
3. Construir e aplicar o conceito de DBO e relacionar informações sobre DBO para entender 
problemas ambientais e poder enfrentar situações.  
4. Interpretar informações de gráficos. 

De 01/03/18 a   
30/03/18 

 
 

HABILIDADES 
PREVISTAS 
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HABILIDADES 
TRABALHADAS 

            
 
                  
                 
              
 
 

Situação de Aprendizagem 6 – Tratamento da água: uma questão de sobrevivência  
1. Compreender a necessidade de tornar a água potável.  
2. Conhecer procedimentos para seu tratamento, aplicando conceitos e processos, como 
separação de sistemas heterogêneos, solubilidade e transformação química.  
3. Organizar e interpretar informações sobre tratamento e consumo de água para refletir sobre o 
uso consciente da água e tomar suas decisões, dentro de limites, a esse respeito.  
Situação de Aprendizagem 7 – As quantidades em transformações que ocorrem em solução: um 
cálculo importante no tratamento da água  
1. Construir e aplicar conceitos relativos às proporções de reagentes e produtos numa reação em 
solução, compreendendo a importância desses cálculos para a sociedade.  
2. Interpretar a equação química em termos quantitativos.  
Situação de Aprendizagem 8 – Como o ser humano utiliza a água? Podemos interferir nos modos 
como a sociedade vem utilizando a água?  
1. Buscar dados e informações sobre poluição das águas.  
2. Conhecer aspectos da legislação sobre a água e sobre seus usos, para compreender o 
problema e refletir sobre formas de atuação que auxiliam no enfrentamento das situações 
cotidianas e na elaboração de propostas de intervenção em sua realidade. 

De 02/04/18 a 
30/04/18 

 
 
 

HABILIDADES 
PREVISTAS 
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HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 
 
 



ATIVIDADES PRÉVIAS ATIVIDADES DIDÁTICAS 
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 

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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