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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Química 

DISCIPLINA: Prática Pedagógica V CÓDIGO DA DISCIPLINA: 37 

PRÉ-REQUISITO: – 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 6° 

CARGA HORÁRIA  
TEÓRICA: 30 h PRÁTICA: 37 h EaD1: – 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,3 h CARGA HORÁRIA TOTAL: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: João Batista Moura de Resende Filho 

 

EMENTA 
O papel da experimentação no ensino de Química. Contribuições positivistas para a experimentação no ensino de 

Ciências/Química. O papel do ser humano no desenvolvimento da Ciência e a dimensão psicológica e sociológica 

da experimentação no ensino de Química. Experimentação por simulação. Estratégias inclusivas no ensino 

experimental de química para alunos com deficiência ou dificuldades de aprendizagem. Introdução ao Laboratório 

com Materiais Alternativos. 

OBJETIVOS 

Geral: 
▪ Proporcionar ao licenciando em Química os fundamentos teóricos e práticos relacionados à 

experimentação no ensino de Química. 

Específicos: 
▪ Compreender a importância da experimentação no ensino de Química; 

▪ Compreender as diferentes formas de abordagens da experimentação no ensino de Química; 

▪ Compreender o papel do ser humano no desenvolvimento da Ciência e o papel dos agentes do 

conhecimento (professor-alunos) no desenvolvimento de experimentos em sala de aula; 

▪ Conhecer e compreender o papel da experimentação por simulação no ensino de Química; 

▪ Conhecer e aplicar estratégias inclusivas no ensino experimental de química para alunos com deficiência 

e com dificuldades de aprendizagem; 

▪ Conhecer as características do Laboratório com Materiais Alternativos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. O papel da experimentação no ensino de Química: limites e possibilidade da experimentação no ensino 

de Ciências/Química; contribuições positivistas para a experimentação; dimensão psicológica e 

sociológica da experimentação; a experimentação no ensino de Ciências para o 9° ano do Ensino 

Fundamental; a experimentação no ensino de Química para as três séries do Ensino Médio. 

2. Experimentação por simulação: conceitos e caracterização; modelos mentais; uso de softwares que 

simulem experimentos. 

3. Estratégias inclusivas no ensino experimental de química para alunos com deficiência ou dificuldades de 

aprendizagem. 

4. Introdução ao Laboratório com Materiais Alternativos: o ensino de Química e a realidade das instituições 

de ensino brasileira; Laboratório com Materiais Alternativos como alternativa para a experimentação no 

ensino de Química; experimentos com materiais alternativos; equipamentos e utensílios com materiais 

alternativos. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos audiovisuais e 

computacionais, bem como aulas experimentais no laboratório de química ou em sala de aula. 

RECURSOS DIDÁTICOS 
[X] Quadro 

[X] Projetor 

[X] Vídeos/DVDs 

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[X] Equipamento de Som 

[X] Laboratório 

 
1 Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária 

total do curso, observar o cumprimento da Portaria MEC nº 1.134, de 10 de outubro de 2016.  
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[X] Softwares 

[X] Outros: Materiais alternativos para a execução de experimentos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
▪ Instrumentos de avaliação que poderão ser usados: 1) Trabalhos individuais ou em grupo (trabalhos 

escritos, resumos, seminários etc.); 2) Desenvolvimento e aplicação de experimentos utilizando materiais 

alternativos; 3) Avaliações Escritas. 

▪ O processo de avaliação é contínuo e cumulativo. 

▪ O aluno deverá ter no mínimo 75% de presença nas aulas. 

▪ O aluno que não atingir 70% na sua Síntese Semestral fará a Avaliação Final. 

▪ O resultado final será composto do desempenho geral do aluno, calculado como média ponderada da sua 

Síntese Semestral (peso 6) e da Avaliação Final (peso 4). 
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2 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar. 


