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1° BIMESTRE 2 3° 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 

Atmosfera como fonte de materiais para uso humano – Extração de materiais úteis da atmosfera; 
produção da amônia e estudos sobre a rapidez e a extensão das transformações químicas; 
compreensão da extensão das transformações químicas; o nitrogênio como matéria- -prima para 
produzir alguns materiais • Liquefação e destilação fracionada do ar para obtenção de matérias-
primas (oxigênio, nitrogênio e gases nobres 

De 06/02 a 28/02 

Variáveis que podem interferir na rapidez das transformações (concentração, temperatura, 
pressão, estado de agregação e catalisador) • Modelos explicativos da velocidade das 
transformações químicas 

De 01/03 a 29/03 
 



Estado de equilíbrio químico – coexistência de reagentes e produtos em certas transformações 
químicas • Processos químicos em sistemas naturais e produtivos que utilizam nitrogênio – 
avaliação de produção, consumo e utilização social 

De 01/04 a 30/04 
 

HABILIDADES AGENDA 

Situação de Aprendizagem 1 – A atmosfera pode ser considerada uma fonte de materiais úteis 
para o ser humano? 
Habilidades:  
1. Desenvolver a leitura e a interpretação de textos, de tabelas, de esquemas e de linguagens 
próprias da Química.  
2. Desenvolver as habilidades de síntese e de argumentação consistentes exigidas em algumas 
questões que acompanham os textos.  
3. Compreender o processo da destilação fracionada no nível macroscópico para poder explicá-lo 
no nível microscópico.  
4. Buscar, selecionar, organizar e relacionar dados e informações apresentadas em diferentes 
mídias e representadas em diferentes formas para resolver problemas. 

De 01/02 a 28/02 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

4 
 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 
 

Situação de Aprendizagem 2 – Estudo da síntese e da produção industrial da amônia a partir dos 
gases nitrogênio e hidrogênio  
Habilidades:  
1. 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. 
2. Analisar dados para compreender que existem transformações químicas que “não se 
completam” segundo as previsões estequiométricas.  
3. Entender o que acontece em sistemas e processos químicos a partir de dados apresentados 
em tabelas e em descrições de procedimentos experimentais (experimentos teóricos).  
4. Valorizar o controle de variáveis em um processo de investigação. 

De 01/03 a 29/03 
 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

4 
 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

            
 
 
               
 
 
 

Situação de Aprendizagem 3 – É possível alterar a rapidez com que uma transformação química 
ocorre?  
Habilidades:  
1. Organizar, relacionar e interpretar dados para chegar a conclusões sobre as variáveis que 
podem alterar a rapidez com que uma transformação química ocorre.  
2. Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos sobre as variáveis que podem afetar a rapidez do 
processo de deterioração dos alimentos para a elaboração de propostas de intervenção solidária 
na sociedade. 
3. Reconhecer o papel da Química no sistema produtivo, analisando a importância dos estudos 
relacionados ao uso dos catalisadores.  
Situação de Aprendizagem 4 – Como utilizar modelos microscópicos para explicar as diferenças 
na rapidez das transformações químicas?  
Habilidades:  
1. Aplicar modelos microscópicos para explicar os fatores que podem afetar a rapidez das 
transformações químicas.  
2. Desenvolver conexões hipotético-lógicas utilizando modelos microscópicos que possibilitem 
previsões acerca das diferenças na rapidez das transformações químicas. 
 
 
 
 

De 01/04 a 11/04 
 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

5 

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.  

Caderno do aluno, Currículo Oficial 
da S.E.E./SP. 
Aula expositiva em quadro. 
Aula expositiva com audiovisual. 
Resolução de exercícios. 
Aula pratica em laboratório. 
Ensino com pesquisa. 

 

Discussão, resolução de 
questões propostas e 
socialização das conclusões 
no grupo. 
Utilização dos livros 
didáticos. 

Seminário em grupos. 
Leitura compartilhada 
dos textos do caderno 
do aluno. 

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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