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Disciplina: O acidente com o Césio 137 e a Radioatividade Departamento: Química 

Nível: Ensino Médio Série: 1º, 2º e 3º anos                  

CH semestral: 32 h CH semanal: 2 h 

Profa. responsável: Dra. Luclécia Dias Nunes 

Ementa: Contexto histórico do acidente com o Césio 137. Análise do acidente em diferentes olhares. 

Consequências do acidente. O radioisótopo Césio 137. Radioatividade. Radiações alfa, beta e gama. 

Decaimento radioativo. Tempo de meia-vida. Rejeitos radioativos e o meio ambiente.  

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

material e social que estão inseridos, através da compreensão dos fatos que levaram a ocorrência do 

acidente com o Césio 137 e suas consequências, bem como o entendimento dos conceitos 

relacionados a temática radioatividade e as radiações, 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 teóricas expositivas, seminários, rodas de debates, aulas de exercícios e momentos 

lúdicos de caráter pedagógico.  

Conteúdos: 

1ª Escala 

1 – O contexto histórico da ocorrência do acidente com o Césio 137;  

2 – Análise do acidente em diferentes perspectivas: econômicas, sociais, políticas e ambientais; 

3 – As consequências do acidente para os seres vivos e para o meio ambiente. 

 

2ª Escala 

1 – O radioisótopo Césio 137 e suas aplicações;  

2 – A radioatividade: histórico da sua descoberta, Tempo de meia vida; decaimento radioativo, reações 

nucleares, símbolo da radioatividade, acidente radiológico e radioativo, aplicação da radioatividade em 

várias áreas; 

3 – Rejeitos radioativos; 

4 – Encenação do acidente: peça de teatro feita pelos alunos. 

 



Material didático: Artigos publicados em revistas e jornais; Documentários; Filmes; Livros didáticos 

de Química v. 2 e 3, disponíveis na biblioteca do Cepae e que abordem o conteúdo Radioatividade. 

Os materiais utilizados nas aulas serão disponibilizados aos alunos 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 envolve a participação ativa durante as aulas, 

resolução de exercícios propostos em sala e para casa, além de avaliações orais, feitas através da 

apresentação de seminários, gravação de vídeos sobre o conteúdo trabalhado na escala e 

apresentação de uma peça teatral. Eventualmente poderá haver atividades que deverão ser realizadas 

através de recursos digitais, como o google forms. Ao final da escala o conceito será feito tendo como 

base todas as atividades solicitadas pelo professor, assim cabe ao aluno a realização de todas elas. 
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