
ENSINO REMOTO 

DISCIPLINA QUÍMICA – 1º ANO TURMAS A E B 

PROFESSORAS LUCLÉCIA e MARILENE 

 

Prezados alunos e alunas, espero que estejam bem e com saúde!  
Sejam bem-vindos a essa nova modalidade de ensino, iniciaremos com atividades assíncronas, retomando 

os conteúdos trabalhados e/ou iniciados na primeira quinzena de março. 
Nosso contato ocorrerá por e-mail neste primeiro momento, assim as atividades serão enviadas para vocês 

por e-mail e as dúvidas que vocês tiverem sobre os conteúdos também devem ser enviadas para os e-mails das 
professoras, sendo a Luclécia responsável pela turma A e a Marilene responsável pela turma B, os endereços de e-
mail são luclecia_dias_nunes@ufg.br e mari@ufg.br  
 
Unidade 1/Módulo 1 
Revisão dos conteúdos iniciados em março de 2020: O que é uma reação Química? 
Período: 31 / 08 / 2020 a 21 / 09 /2020   
 
Caro aluno você recebeu em março uma apostila, é como ela que vamos trabalhar. Iniciaremos fazendo a revisão 

do conteúdo estudado na primeira quinzena de março, que foi a aula 1 - O que é uma Reação Química? 

Atividade 1 – Leitura da carta de acolhimento. Carga horária 3h. 

Atividade 2 – Faça a leitura da aula 1, páginas de 1 a 6, grifando os conceitos de: transformações físicas, 

transformações químicas, reação química, reagentes e produtos. Essas informações te ajudarão a responder a 

atividade 3. Tire fotos das páginas que você grifou e envie para o e-mail da sua professora, lembrando 1º ano turma 

A – professora Luclécia, e-mail luclecia_dias_nunes@ufg.br e 1º ano turma B – professora Marilene, e-mail 

mari@ufg.br.  Carga horária 2h. 

Atividade 3 – Resolva os exercícios das páginas 5 e 6, n. 1 ao 5. Carga horária 4h. 

Escreva as respostas dos exercícios em seu caderno, utilizando caneta de cor azul ou preta, não faça a lápis porque 

a imagem não fica com qualidade quando você tirar a foto.  

Não esqueça: Identifique a sua atividade escrevendo o seu nome, a série e a turma a qual você pertence e a página 

da atividade que você está respondendo. 

Tire foto das respostas e envie no e-mail da professora da sua turma, lembrando 1º ano turma A – professora 

Luclécia, e-mail luclecia_dias_nunes@ufg.br e 1º ano turma B – professora Marilene, e-mail mari@ufg.br. 

Data máxima de entrega 21/09/20.  

Essa atividade, assim como todas as demais, será pontuada com conceitos e será utilizada para compor o conceito 

da escala.  

Atividades entregues após esse prazo valerão menos, conforme explicado no plano de ensino. 

Referência bibliográfica complementar: qualquer livro de Química volume 1. 

 

Bom trabalho! 
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