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I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO MATERIAL DIDÁTICO

Os conteúdos são selecionados e organizados a partir da proposta do novo ensino médio

cujos os temas orientadores são abordados nos livros 1, 2, 3 4, 5 do PNLD, adotados como

referenciais e com o uso de uma educação libertadora. No entanto, o desenvolvimento dos

conteúdos será trabalhado a partir de um contexto problematizador envolvendo o senso

comum dos educandos e os levando a darem significados aos temas estudados e suas

possíveis aplicações na resolução de problemas cotidianos. Os textos dos livros do PNLD

serão na medida do possível, complementados com atividades experimentais com a

finalidade de desenvolver no aluno a curiosidade, senso crítico e a conscientização de sua

incompletude como sujeito do processo pedagógico.



II – OBJETIVOS GERAIS

O ensino de química a nível médio deverá levar o aluno a:

1- Entender a importância social e econômica da Química por meio do conhecimento de

suas inúmeras aplicações.

2- Vivenciar a metodologia experimental que caracteriza a Química através da realização de

atividades práticas, promovendo o desenvolvimento das habilidades de observação, análise

e investigação.

3- Dominar e ter noções básicas de alguns conceitos e princípios fundamentais da ciência

Química por meio de uma abordagem libertadora através da aprendizagem com significados,

evitando a memorização de informação especificas e desenvolvendo estratégias que o

subsidiem a encontrarem respostas aos seus porquês.

III – CONTEÚDO

Volume 6 – Ciências da Natureza: ciência, tecnologia e cidadania

Unidade 1- Característica da Ciência (p.29-42)

- Tema 3- O trabalho dos Cientistas

1-Pesquisando o campop.30

2-Pesquisa a museus – oferece alguns links

3- Pesquisa em laboratório (vidrarias, equipamentos, cuidados e precauções com reagentes, lixo,

contaminações, incêndios e outros acidentes), tipos de laboratórios, normas de segurança e ética

na pesquisa.

Volume 1 – Ciências da Natureza: matéria, energia e a vida

Unidade 1 (p.13- 26)

Tema 1 – Estados Físicos da matéria- Texto que merece complemento

1-Constituição da matéria – modelo de partícula – conceito de átomo



2-Estados físicos e agregação das partículas

3-Ciclo da água

2ª. Escala

Tema 2- Substâncias e Misturas

1-Mudanças de estados físicos de substância e misturas (complemento ponto de fusão e ebulição
das substâncias e misturas).

2-Tipos de misturas

3- Separação de misturas

Unidade 2 (p.58- 91) Estudo da matéria

Tema 1- Estudo do átomo-

1-modelos atômicos

2-Elementos químicos e algumas propriedades dos átomos

3- Notação Química

Tema 2-Elementos Químicos e Tabela Periódica

1- Tabela periódica atual

2-Distribuição eletrônica

3- Formação de íons

4- Propriedades periódicas dos elementos químicos

Tema 3-Ligações químicas

1- Ligação iônica

2- Ligação molecular

3- Ligação metálica

Tema 4-Interações intermoleculares

1-Tipos: Dipolo induzido, dipolo permanente e ligações de hidrogênio



2-Ponto de fusão e ebulição

3-Miscibilidade das moléculas (solubilidade)

Unidade 3 Transformações da matéria e da energia: reações químicas e
metabolismo (92-97)

Tema 1 – Funções e reações químicas

1- Equações químicas

2- Lei da conservação das massas

3-Lei das proporções definidas

4-Balanceamento de equações Químicas

IV – METODOLOGIA

Os conteúdos químicos serão abordados de acordo com a triangulação MORTIMER

(fenomenológico, teórico e representacional) e de forma contextualizada com discussões

dialógicas, tendo como ponto de partida a escuta dos alunos sobre cada tema trabalhado.

Com aulas teóricas e práticas, coleta, análise e discussão dos dados e a resolução de

atividades.

V – AVALIAÇÃO

As avaliações serão realizadas por meio da aplicação de uma questão semanal na

forma de teste rápido, envolvendo o conteúdo da semana anterior e uma avaliação por

escrito por escala que poderá ser optativa. Soma-se a avaliação do aluno na escala a

participação nas aulas, a entrega de atividades proposta que conta como produtividade.

Além da frequência e participação dos alunos com dificuldades às aulas de recuperação no

período vespertino.
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