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PROFESSORA: CECILIA DISCIPLINA: QUÍMICA 2018 

 2º BIMESTRE 
QUANTIDADE DE AULAS  

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

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 

- Situação de Aprendizagem 4: A combustão do álcool e do ferro 
 

De 07/05 a 15/05 

- Situação de aprendizagem 5: Como reconhecer que houve uma transformação química 
quando não há evidências 

De a 21/05 a 05/06 



- Situação de Aprendizagem 6: A necessidade de separar misturas e sua importância para o 
sistema produtivo 

De 11/06 a 15/06 

- Situação de Aprendizagem 7: Combustíveis - Combustão no dia a dia e no sistema produtivo De 18/06 a 21/06 

HABILIDADES 
 

AGENDA 

 Situação de Aprendizagem 4: A combustão do álcool e do ferro 
- Reconhecer no sistema produtivo a importância das transformações químicas. 

 
 

De 07/05 a 15/05 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

01 
 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 
 

 

 Situação de aprendizagem 5: Como reconhecer que houve uma transformação química 
quando não há evidências 
- Empregar a linguagem química para representar transformações químicas 
- Construir e interpretar tabelas e gráficos com dados e propriedades das substâncias 
 

 De a 21/05 a 05/06 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

02 
 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 
 

 

 Situação de Aprendizagem 6: A necessidade de separar misturas e sua importância 
para o sistema produtivo 
- Compreender os processos de separação de misturas ferro/escória no alto-forno e 
água/álcool aplicando as propriedades específicas estudadas na Situação de 
Aprendizagem 5 

 De 11/06 a 15/06 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

01 



HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 
 

 

 Situação de Aprendizagem 7: Combustíveis - Combustão no dia a dia e no sistema 
produtivo  
- Analisar dados referentes às massas e a energia envolvida na queima de 
combustíveis, estabelecendo relações de proporcionalidade entre essas duas 
grandezas  

De 18/06 a 21/06 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

01 
 

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 ao longo do 
processo, que será registrada no Bloco D. 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 auto didáticas complementares. 
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