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I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO MATERIAL DIDÁTICO

Os conteúdos foram selecionados e organizados a partir do tema central “Reações Químicas” seguindo os

princípios metodológicos de David Aususbel que acredita que, para ocorrer a aprendizagem com significados, os

conteúdos deverão ser trabalhados na tentativa de operacionalizar a diferenciação progressiva dos conceitos e a

reconciliação integrativa entre eles. A diferenciação e a reconciliação vão acontecendo a partir de novos atributos

apresentados, onde conceitos são construídos e modificados sempre.

II – OBJETIVOS GERAIS

O ensino de química do ensino médio deve levar o aluno a:

1- Compreender a importância social e econômica da Química por meio do conhecimento de suas inúmeras

aplicações.

2- Vivenciar a metodologia experimental que caracteriza a Química na realização de experimentações,

promovendo o desenvolvimento das habilidades de observação, análise e investigação.



3- Dominar conceitos e princípios fundamentais da Química por meio de discussões dialógicas entre educandos e

educador conscientizando-os e dando significação aos conhecimentos abordados, evitando a memorização de

informação especificas e enfatizando as respostas aos por quês. Concomitantemente as discussões dos saberes

escolares serão discutidas a influência dos saberes tradicionais afro-brasileiros no ensino da química.

III – CONTEÚDOS

1ª. Escala

1. Revisão sobre Transformação da matéria (Repetir aula prática)

2-Leis de Lavoisier e Proust;

3- Relação entre as quantidades de reagentes e entre quantidades de produtos numa reação

química;

4-. O modelo do átomo de Dalton e os Elementos Químicos;

5- Reações de Decomposição: substância simples e compostas.

2ª. Escala

6- Notação Química.

7- Conceito de elemento químicos, símbolos e fórmulas.

8-Conceito de massa atômica relativa, mol, massa molar e número de mol;

9-Relações entre unidades de medidas: grama, mol, n° de partículas, n° de átomos e outras;

10- Equações Químicas – balanceamento de equações;

11-Relações Estequiométricas entre reagentes e produtos em uma reação química.

3ª. Escala

12- Fatores que influenciam no cálculo das quantidades de substâncias em uma reação

química;

13- Rendimento de reações e pureza de reagentes.

14- Reações em soluções aquosas (soluções).

15- Comportamento dos materiais frente à corrente elétrica – substâncias iônicas e

moleculares;

16-. Formulação das substâncias;



4ª. Escala

17-Outros modelos para o átomo;

18- Modelo atômico – carga dos íons.

19- Distribuição eletrônica – níveis e subníveis de energia.

20- Classificação Periódica

21- Reações Químicas (neutralização, hidrólise, precipitação e oxidação e redução)

IV – METODOLOGIA

Aulas teóricas e práticas em que 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, resolução de atividades e exercícios e leitura de texto.

V – AVALIAÇÃO

A avaliação será feita dentro das normas do CEPAE, sendo realizados testinhos rápidos contendo apenas

uma questão semanal referente aos conhecimentos trabalhados na semana anterior e uma prova escrita por escala

que será optativo e que somados à produtividade que contará a participação do aluno, a entrega de atividades

proposta e outros totalizando o conceito dos educandos/escala Além da frequência e participação dos alunos

com dificuldades às aulas de recuperação no período vespertino. Todas as atividades serão publicadas

via cassrom
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