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PROFESSORA: CECILIA DISCIPLINA: QUÍMICA 2018 

 1º BIMESTRE 
QUANTIDADE DE AULAS  

2 AULAS/SEMANA  
3ª SÉRIE A,B,C e D  

OBJETIVOS 

O estudo da disciplina de Química tem como objetivo possibilitar ao aluno a compreensão tanto 
dos processos químicos quanto a construção de um conhecimento científico em estreita relação 
com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais sociais, políticas e econômicas. 
 
 

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. 

A fim de valorizar as aplicações e 
implicações sociais do conhecimento 
químico serão abordados os temas água 
e metais, pois esses contribuem para a 
participação do estudante na sociedade, 
emitindo juízos de valor e tomando 
decisões de maneira crítica e responsável 
a fim de formar um cidadão consciente e 
transformador, um aluno protagonista, 
para tanto serão abordados os temas 
transversais abaixo: 

 Educação  

 Saúde 

 Politica 

 Meio Ambiente 
 
 

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 

- Avaliação Diagnóstica 
- Situação de aprendizagem 1: A atmosfera pode ser considerada uma fonte de materiais úteis 
ao ser humano 
 

De 01/02 a 09/03 

- Situação de aprendizagem 2: Estudo da síntese e produção industrial da amônia a partir dos 
gases nitrogênio e hidrogênio 

De a 12/03 a 30/03 



HABILIDADES 
 

AGENDA 

- Avaliação Diagnóstica 

 Interpretação de gráficos e tabelas 

 Relembrar estados físicos e suas mudanças  
 

- Situação de aprendizagem 1: A atmosfera pode ser considerada uma fonte de materiais úteis 
ao ser humano 

 Desenvolver a leitura e interpretação de textos, de tabelas, de esquemas e linguagens 
próprias da Química; 

 Desenvolver a habilidade de síntese e de argumentação consistentes exigidas em 
algumas questões que acompanham os textos; 

 Compreender o processo de destilação fracionada no nível macroscópico para poder 
explica-lo no nível microscópico; 

 Buscar, selecionar, organizar e relacionar dados e informações apresentadas em 
diferentes mídias representadas de diferentes formas para solucionar um problema. 
 

 

De 01/02 a 09/03 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

06 
 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 
 

- Situação de aprendizagem 2: Estudo da síntese e produção industrial da amônia a partir dos 
gases nitrogênio e hidrogênio 

 Compreender como os contextos histórico, econômico e cultural se inter-relacionam e 
influenciam o desenvolvimento de um novo processo químico, no caso, o da síntese da 
amônia   

 Analisar dados para compreender que existem transformações químicas que “não se 
completam” segundo as previsões estequiométricas 

 Entender o que acontece em sistemas e processos químicos a partir de dados 
apresentados em tabelas e em descrições de procedimentos experimentais 
(experimentos teóricos) 

 Valorizar o controle de variáveis em um processo de investigação. 

 De 19/03 a 30/03 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

04 
 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 
 

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. Estarão 
divididas em três blocos: A = atividades individuais, B = atividades em grupo e C = Avaliação 
Bimestral 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Os alunos que ainda obtiverem rendimentos insatisfatórios terão direito a realizar atividades que 
possibilitem o desenvolvimento das habilidades que apresentam dificuldades e aqueles que 
excederem o limite de 25% de ausências do total de aulas dadas, permitida por lei, durante o 
bimestre, poderão, mediante requisição, compensar suas ausências e repor conteúdos e 
habilidades defasados de acordo com as atividades didáticas e/ ou atividades autodidáticas 
complementares. 
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