
PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Química - campus João Pessoa 

DISCIPLINA: Prática Profissional III CÓDIGO DA DISCIPLINA: QUI.037 

PRÉ-REQUISITO: Química Geral I 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE:3° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: -- PRÁTICA: 50 hs EaD: -- 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 hs CARGA HORÁRIA TOTAL:50 hs 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Sergio Ricardo Bezerra dos Santos 

 

EMENTA 

 

O Big Bang – A formação dos quarks e elétrons. A Formação dos Elementos a Partir das Estrelas – A 

nucleossíntese estelar. Os Materiais do Cotidiano e Suas Propriedades. Fenômenos Físicos e 

Químicos na Vida Cotidiana. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Utilizar, em laboratório, materiais do cotidiano (fármacos, alimentos, materiais de construção, materiais 

de limpeza, entre outros) para avaliar de modo teórico-prático as propriedades físicas e químicas da 

matéria com procedimentos interdisciplinares e contextualizados que capacitem o aluno não só a 

observar o mundo material ao seu redor mas também a desenvolver produtos didático-pedagógicos 

úteis no processo ensino-aprendizagem de Química de Nível Médio. 

 

Específicos 

- Habilitar o aluno para um pensamento crítico sobre o significado da matéria e de suas propriedades; 

- Promover debates para desenvolver o pensamento crítico, a linguagem científica e as habilidades 

pedagógicas para o ensino de química de nível médio de uma forma inclusiva; 

- Capacitar os alunos com ferramentas cognitivas que os tornem capazes de planejar aulas de Química 

de nível médio e de se comunicar de forma clara e objetiva; 

- Desenvolver habilidades e competências para realizar aulas teórico-práticas em laboratório de forma 

interdisciplinar e contextualizada; 

- Promover debates que permitam ao futuro professor compreender que conhecer seu alunado, as suas 

dificuldades e peculiaridades, com respeito e bom senso, é tão ou mais importante que a carga de 

conhecimento técnico que ele possa apresentar. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

O Big Bang e a formação do Universo. Partículas fundamentais (Quarks e elétrons). Nucleossíntese 

nas Estrelas. Os materiais do Cotidiano. Propriedades Físicas e Químicas da Matéria. O Equilíbrio 

Químico no Cotidiano. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Serão realizadas aulas teórico-práticas no laboratório para observar os materiais do cotidiano de modo 

a responder questões como: De onde vêm os elementos encontrados na terra? Quantas partículas se 

podem encontrar em um copo de água? Por que se utilizam leite de magnésia e bicarbonato contra 

acidez estomacal? Por que os alimentos são conservados no frio? Como se formam as nuvens? Por 

que alguns alimentos são ácidos e outros são adstringentes? Existem gases coloridos? Por que o clima 

aquece antes de chover? Questionamentos como estes serão respondidos pelo aluno através de uma 

aula de 40 minutos cujos planos de ensino serão elaborados de forma interdisciplinar com o(a) 

professor(a) da disciplina Avaliação Educacional e Planejamento. Os alunos durante o projeto 



desenvolverão produtos pedagógicos diversos (Tabelas periódicas, substâncias simples e compostas, 

misturas de uso cotidiano diversas, entre outros, preferencialmente utilizando o lúdico como ferramenta 

didática) que auxiliem no processo ensino-aprendizagem em aulas teórico-práticas sobre o conteúdo 

“A Matéria e sus Propriedades” para aulas de Química de nível médio. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[x] Quadro 

[x] Projetor 

[x] Vídeos/DVDs 

[x] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[  ] Equipamento de Som 

[x] Laboratório 

[  ] Softwares:  

[  ] Outros: 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

As avaliações serão contínuas e ocorrerão todos os dias durante a execução das atividades em 

laboratório. Como recursos de avaliação serão utilizados questionamentos, debates e proposição de 

problemas teórico-práticos orientados pelo professor. Os problemas propostos devem ser solucionados 

pelos alunos oportunizando, desta forma, momentos de reflexão para o desenvolvimento cognitivo dos 

mesmos. Os produtos desenvolvidos devem ser socializados com a turma devendo ser apresentado 

no final do projeto como indicativo do desenvolvimento cognitivo, do pensamento crítico e das 

habilidades pedagógicas esperadas. 
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