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PLANO DE ENSINO – ENSINO MÉDIO 

 
DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da disciplina: Química III 

Curso: Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

Série/Período: 3º ano 

Carga Horária: 67 hs 

 

EMENTA 
Eletroquímica, Química orgânica (hidrocarbonetos); Funções orgânicas; Isometria; Mecanismo 
de reações orgânicas, Química numa abordagem ambiental. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 

Ampliar o conhecimento dos diversos tipos de substâncias para que o aluno seja capaz de 
compreender através dos conhecimentos da química orgânica diversos processos biológicos e 
a constituição e obtenção de inúmeros produtos presentes no cotidiano; e permitir a 
compreensão dos aspectos envolvidos na conversão entre energia química e energia elétrica. 

Especifico:  
 

 Compreender as características do átomo de carbono; 
 Classificar, de acordo com as ligações estabelecidas, os átomos de carbono e os tipos 

de cadeias carbônicas; 
 Identificar o tipo e as diferentes funções orgânicas; 
 Identificar as conformações espaciais das moléculas orgânicas; 
 Escrever as reações de transformação de hidrocarbonetos e outras funções orgânicas; 
 Analisar e fazer o balanceamento de reações de oxido-redução; 
 Compreender o processo de conversão entre energia química e energia elétrica. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
BIMESTRE I 

 Metais, pilhas e baterias; 
 Ligação metálica e oxidorredução; 
 Pilhas e eletrólise 

BIMESTRE II 

 Introdução a química orgânica; 
 Hibridização do carbono; 
 Hidrocarbonetos; 
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 Classificação de cadeias carbônicas; 
 Ligações sigma e pi; 
 Nomenclatura. 

BIMESTRE III 

Funções orgânicas oxigenadas: 
 Alcoóis; 
 Fenóis; 
 Aldeídos e cetonas; 
 Éteres; 
 Ácidos carboxílicos; 
 Ésteres. 

 
Funções orgânicas nitrogenadas: 

 Aminas e amidas. 
 

Funções orgânicas sulfuradas e halogenadas. 
 
BIMESTRE IV 

 Isomeria Plana; 
 Isomeria Espacial; 
 Isomeria Óptica; 
 Mecanismo de reações orgânicas. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 
 Aulas expositivas e/ou dialogadas; 
 Debates e discussões de textos e estudos de caso; 
 Aulas experimentais; 
 Realização de seminários e relatórios. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
Apresentação dos seminários; Trabalhos em grupo e individual; Estudos dirigidos; Relatórios 
de aulas práticas e Avaliação escrita formal. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
 Quadro; 
 Livro didático; 
 Datashow; 
 Vidrarias, equipamentos e outros materiais utilizados em aulas experimentais. 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA: 

 SANTOS, Wildson.; MOL, Gerson. Química Cidadã. Vol 1. São Paulo: Nova Geração, 
2010. 

 FELTRE, Ricardo. Química. Vol 1.São Paulo: Ed. Moderna, 2004. 

COMPLEMENTAR: 
 

 BROWN, T. L., LeMay, H, E., Bursten, B, E. & Burdge, J. R. Química - A Ciência 
Central. Pearson, 2005 

 

 


