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Nível: Ensino Médio Série: 3°                 Turmas: A e B 
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Profa. responsável: Dra. Luclécia Dias Nunes 
Ementa: Modelos atômicos. Massa atômica. Equação química. Cálculo estequiométrico. Soluções. 
Tabela Periódica. Ligações Químicas. Química Orgânica. Funções Orgânicas: hidrocarbonetos, 
oxigenadas e nitrogenadas.  

 

Objetivos: Desenvolver a capacidade de observação, análise e participação dos alunos no universo 

material e social que estão inseridos. Para tal, se faz necessário apresentar-lhes as características 

físicas, estruturais e comportamentais do mundo microscópico, bem como o macroscópico, a fim de 

promover a inserção dos alunos na cultura do conhecimento científico e sistematizado, seja para o seu 

uso propedêutico, enquanto acadêmicos, seja para sua formação humana enquanto sujeito social. 

 

Metodologia: As aulas serão, predominantemente, de cunho participativo e construtivo, atribuindo ao 

aluno responsabilidades no seu processo de desenvolvimento. Especificamente, constarão no 

cronograma aulas práticas-teórico-conceituais, seminários, aulas de exercícios e momentos lúdicos de 

caráter pedagógico.  

 

Conteúdos: 

1ª Escala 

Modelos Atômicos: Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr; 

Massa atômica, constante de Avogadro e mol; 

Equação química e sua interpretação; 

Cálculo estequiométrico: rendimento, pureza e reagente em excesso.  

 

2ª Escala 

Soluções e unidades de concentração; 

Tabela Periódica e suas propriedades; 

Ligações Químicas, geometria molecular e forças intermoleculares; 

 

3ª Escala 

Polaridade das ligações e das moléculas. 

Química Orgânica: Classificação de carbono e de cadeia. 

Hidrocarbonetos. 

 



4ª Escala 

Funções Orgânicas Oxigenadas: álcool, enol, fenol, éter, cetona, aldeído, ácido carboxílico e ésteres 

Funções Orgânicas Nitrogenadas: amina, amida, nitrila e nitrocompostos. 

Polímeros. 

 

Material didático: livro didático adotado pelo Cepae e outros livros de Química vol.1, 2 e 3 

disponíveis na biblioteca. Materiais extras, como resumos, listas de exercícios, entre outros, serão 

disponibilizados aos alunos digitalmente no Classroom da turma. 

 

Avaliação:  

A avaliação será formativa e somativa, composta de uma avaliação escrita e uma avaliação de 

rendimento, por escala. A avaliação de rendimento será composta pela participação ativa dos alunos 

durante as aulas, resolução de exercícios propostos em sala e para casa, teste de conhecimento 

semanal, além de avaliações orais, feitas através da apresentação de seminários e/ou gravação de 

vídeos sobre o conteúdo trabalhado na escala. Eventualmente poderão haver atividades que deverão 

ser realizadas através de recursos digitais, como o google forms. Ao final da escala será feita a média 

do conceito da avaliação escrita e do conceito da avaliação de rendimento (que reuni todas as 

atividades descritas anteriormente) obtendo assim o conceito final. 
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