
PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 20201.5.874.1N 

CURSO: Curso Superior de Licenciatura em Química, Matriz 224, 5º Período, Noturno 

COMPONENTE CURRICULAR: 39047 - LIC.0030 - Física Aplicada à Química II 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): João Feliciano de Souza Júnior 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA:  

TOTAL: 67 h/80 Aulas 

REMOTA: 60 h/72 aulas (90%) 

* Foram ministradas 8 aulas de forma presencial, antes da suspensão das aulas 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMEST

RE/SEME

STRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORA

TIVA/ 

PONTUAÇÃ

O 

CARGA HORÁRIA 

(h/a) 

0 2020.1 1 Apresentação e 

Ambientação da 

disciplina 

 Apresentar o 

cronograma das aulas 

remotas; 

 Apresentar a 

metodologia que será 

abordada. 

Webaula (Meet)  Não se aplica 28/08 Não se aplica Não se 

aplica 

2h/a 

I 2020.1 2 Temperatura e Calor  Compreender que Q 

é a quantidade de 

calor transferida 

devido a diferença de 

temperatura; 

 Conhecer as 

diferentes unidades 

para medir a energia 

térmica; 

 Conhecer a relação 

entre Capacidade 

Térmica, Calor 

Específico e variação 

de Temperatura; 

 Identificar a 

diferença entre calor 

latente e calor 

sensível. 

Vídeo Aulas 

Apostila 

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet) 

Questionário 

Tarefa (lista de 

exercícios) 

29/08 a 

04/09 

10  5h/a 

2020.1 3 Primeira e Segunda 

Lei da 

Termodinâmica 

 Compreender o 

significado de 

sistemas e processos 

Vídeo Aulas 

Apostila  

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet 

Fórum 

(perguntas e 

resposta) 

 

05/09 a 

11/09 

10  4h/a 



2020.1 4 termodinâmicos; 

 Calcular o trabalho 

realizado por um 

sistema 

termodinâmico 

quando seu volume 

varia; 

 Conhecer Quatro 

tipos importantes de 

processos 

termodinâmicos. 

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet 

Tarefa (lista de 

exercícios) 

12/09 a 

18/09 

10  4h/a 

2020.1 5 Ondas Mecânicas  Compreender o que é 

uma onda mecânica e 

seus diferentes tipos; 

 Usar a relação entre 

velocidade, 

frequência e 

comprimento de 

onda em uma onda 

periódica; 

 Calcular a velocidade 

da onda em um fio ou 

em uma corda. 

Vídeo Aulas 

Apostila  

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet 

Fórum (padrão) 19/09 a 

25/09 

10  5h/a 

Tarefa (lista de 

exercícios) 

10 

2020.1 6 Som e Audição  Descrever uma onda 

sonora em termos dos 

deslocamentos de 

partículas ou das 

flutuações de 

pressão; 

 Calcular a velocidade 

de ondas sonoras em 

diferentes materiais; 

 Calcular a 

intensidade de uma 

onda sonora; 

 Entender por que a 

altura de uma sirene 

muda enquanto ela 

passa por você. 

Vídeo Aulas 

Apostila  

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet) 

Questionário 26/09 a 

02/10 

10  4h/a 

2020.1 7 Chat (Moodle) 

Webaula (Meet 

Tarefa (lista de 

exercícios) 

03/10 a 

09/10 

10  4h/a 

II 2020.1 8 Carga Elétrica e  A natureza da carga Vídeo Aulas Questionário 10/10 a   5h/a 



Campo Elétrico elétrica e como 

sabemos que ela é 

conservada; 

 Usar a lei de 

Coulomb para 

calcular a força 

elétrica existente 

entre as cargas; 

 Distinguir entre força 

elétrica e campo 

elétrico; 

 Calcular o campo 

elétrico em função de 

um conjunto de 

cargas; 

 Usar o conceito de 

linhas de campo 

elétrico para 

visualizar e 

interpretar os campos 

elétricos. 

 

Apostila  

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet 

Tarefa (lista de 

exercícios) 

16/10 

2020.1 9 Potencial Elétrico  Calcular a energia 

potencial elétrica de 

um conjunto de 

cargas. 

 O significado e a 

importância do 

potencial elétrico; 

 Calcular o potencial 

elétrico que um 

conjunto de cargas 

produz em um ponto 

no espaço; 

 Usar o potencial 

elétrico para calcular 

o campo elétrico. 

Webaula (Meet) Questionário 

Tarefa (lista de 

exercícios) 

17/10 a 

23/10 

  4h/a 

2020.1 10 Corrente, Resistência 

e Força Eletromotriz 
 Compreender o 

significado de 

Vídeo Aulas 

Apostila 

Chat 

Questionário 

 

24/10 a 

30/10 

  5h/a 



2020.1 11 corrente elétrica e 

como as cargas se 

movem em um 

condutor; 

 Calcular a 

resistência de um 

condutor a partir de 

suas dimensões e de 

sua resistividade; 

 Entender como uma 

força eletromotriz 

(fem) possibilita o 

fluxo de uma 

corrente em um 

circuito. 

Webaula (Meet) Tarefa (lista de 

exercícios) 

31/10 a 

06/11 

  4h/a 

III 2020.1 12 Campo Magnético e 

Forças Magnéticas 
 Compreender as 

propriedades dos 

ímãs e como eles 

interagem entre si; 

 Entender a natureza 

da força que um 

campo magnético 

exerce sobre uma 

partícula carregada 

em movimento; 

 Analisar o 

movimento de uma 

partícula carregada 

em um campo 

magnético; 

 Analisar as forças 

magnéticas que 

atuam sobre 

condutores que 

conduzem correntes. 

Vídeo Aulas 

Apostila  

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet) 

Fórum 

(perguntas e 

respostas) 

07/11 a 

13/11 

  5h/a 

2020.1 13 Chat (Moodle) 

Webaula (Meet) 

Tarefa (lista de 

exercícios) 

14/11 a 

20/11 

  4h/a 

2020.1 14 Fontes de Campo 

Magnético 
 A natureza do campo 

magnético produzido 

por uma única 

Vídeo Aulas 

Apostila  

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet) 

Questionário 

 

21/11 a 

27/11 

  5h/a 



2020.1 15 partícula carregada 

em movimento; 

 Descrever o campo 

magnético produzido 

por um elemento de 

um condutor com 

corrente; 

 Calcular o campo 

magnético produzido 

por um fio longo e 

retilíneo que conduz 

uma corrente; 

 Calcular o campo 

magnético produzido 

por um fio que 

conduz corrente e é 

curvado em forma de 

círculo. 

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet) 

Tarefa (lista de 

exercícios) 

28/11 a 

04/12 

  4h/a 

2020.1 16 Indução 

Eletromagnética 
 Aprender a 

evidência empírica 

de que a variação de 

um campo 

magnético induz 

uma fem; 

 Compreender como 

a lei de Faraday 

relaciona a fem 

induzida em uma 

espira à variação no 

fluxo magnético 

através da espira; 

 Determinar o sentido 

de uma tem 

induzida; 

 Calcular a fem 

Induzida em um 

condutor que se 

move através de um 

campo magnético. 

Vídeo Aulas 

Apostila  

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet) 

Questionário 

 

05/12 a 

11/12 

  4h/a 

2020.1 17 Chat (Moodle) 

Webaula (Meet) 

Tarefa (lista de 

exercícios) 

12/12 a 

16/12 

  4h/a 



Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle – Primeira Unidade 100 Pontos  

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle – Segunda Unidade 100 Pontos  

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle – Segunda Unidade 100 Pontos  

Nota Final (MF) 

 𝑵𝑭 =
𝑵𝟏+𝑵𝟐+𝑵𝟑

𝟑
 

100 Pontos 

 

 

Assinatura do Docente:  

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso:  

Local/Data da Aprovação: 



PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 20201.5.874.1N 

CURSO: urso Superior de Licenciatura em Química, Matriz 140, 5º Período, Noturno 

COMPONENTE CURRICULAR: 39249 - LIC.0555 - Física Aplicada à Química II 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): João Feliciano de Souza Júnior 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA:  

TOTAL: 80 h/96 Aulas 

REMOTA: 72 h/86 aulas (90%) 

* Foram ministradas 10 aulas de forma presencial, antes da suspensão das aulas 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMEST

RE/SEME

STRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORA

TIVA/ 

PONTUAÇÃ

O 

CARGA HORÁRIA 

(h/a) 

0 2020.1 1 Apresentação e 

Ambientação da 

disciplina 

 Apresentar o 

cronograma das aulas 

remotas; 

 Apresentar a 

metodologia que será 

abordada. 

Webaula (Meet)  Não se aplica 28/08 Não se aplica Não se 

aplica 

2h/a 

I 2020.1 2 Temperatura e Calor  Compreender que Q 

é a quantidade de 

calor transferida 

devido a diferença de 

temperatura; 

 Conhecer as 

diferentes unidades 

para medir a energia 

térmica; 

 Conhecer a relação 

entre Capacidade 

Térmica, Calor 

Específico e variação 

de Temperatura; 

 Identificar a 

diferença entre calor 

latente e calor 

sensível. 

Vídeo Aulas 

Apostila 

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet) 

Questionário 

Tarefa (lista de 

exercícios) 

29/08 a 

04/09 

10  6h/a 

2020.1 3 Primeira e Segunda 

Lei da 

Termodinâmica 

 Compreender o 

significado de 

sistemas e processos 

Vídeo Aulas 

Apostila  

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet 

Fórum 

(perguntas e 

resposta) 

 

05/09 a 

11/09 

10  6h/a 



2020.1 4 termodinâmicos; 

 Calcular o trabalho 

realizado por um 

sistema 

termodinâmico 

quando seu volume 

varia; 

 Conhecer Quatro 

tipos importantes de 

processos 

termodinâmicos. 

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet 

Tarefa (lista de 

exercícios) 

12/09 a 

18/09 

10  5h/a 

2020.1 5 Ondas Mecânicas  Compreender o que é 

uma onda mecânica e 

seus diferentes tipos; 

 Usar a relação entre 

velocidade, 

frequência e 

comprimento de 

onda em uma onda 

periódica; 

 Calcular a velocidade 

da onda em um fio ou 

em uma corda. 

Vídeo Aulas 

Apostila  

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet 

Fórum (padrão) 19/09 a 

25/09 

10  5h/a 

Tarefa (lista de 

exercícios) 

10 

2020.1 6 Som e Audição  Descrever uma onda 

sonora em termos dos 

deslocamentos de 

partículas ou das 

flutuações de 

pressão; 

 Calcular a velocidade 

de ondas sonoras em 

diferentes materiais; 

 Calcular a 

intensidade de uma 

onda sonora; 

 Entender por que a 

altura de uma sirene 

muda enquanto ela 

passa por você. 

Vídeo Aulas 

Apostila  

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet) 

Questionário 26/09 a 

02/10 

10  6h/a 

2020.1 7 Chat (Moodle) 

Webaula (Meet 

Tarefa (lista de 

exercícios) 

03/10 a 

09/10 

10  5h/a 

II 2020.1 8 Carga Elétrica e  A natureza da carga Vídeo Aulas Questionário 10/10 a   6h/a 



Campo Elétrico elétrica e como 

sabemos que ela é 

conservada; 

 Usar a lei de 

Coulomb para 

calcular a força 

elétrica existente 

entre as cargas; 

 Distinguir entre força 

elétrica e campo 

elétrico; 

 Calcular o campo 

elétrico em função de 

um conjunto de 

cargas; 

 Usar o conceito de 

linhas de campo 

elétrico para 

visualizar e 

interpretar os campos 

elétricos. 

 

Apostila  

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet 

Tarefa (lista de 

exercícios) 

16/10 

2020.1 9 Potencial Elétrico  Calcular a energia 

potencial elétrica de 

um conjunto de 

cargas. 

 O significado e a 

importância do 

potencial elétrico; 

 Calcular o potencial 

elétrico que um 

conjunto de cargas 

produz em um ponto 

no espaço; 

 Usar o potencial 

elétrico para calcular 

o campo elétrico. 

Webaula (Meet) Questionário 

Tarefa (lista de 

exercícios) 

17/10 a 

23/10 

  5h/a 

2020.1 10 Corrente, Resistência 

e Força Eletromotriz 
 Compreender o 

significado de 

Vídeo Aulas 

Apostila 

Chat 

Questionário 

 

24/10 a 

30/10 

  5h/a 



2020.1 11 corrente elétrica e 

como as cargas se 

movem em um 

condutor; 

 Calcular a 

resistência de um 

condutor a partir de 

suas dimensões e de 

sua resistividade; 

 Entender como uma 

força eletromotriz 

(fem) possibilita o 

fluxo de uma 

corrente em um 

circuito. 

Webaula (Meet) Tarefa (lista de 

exercícios) 

31/10 a 

06/11 

  5h/a 

III 2020.1 12 Campo Magnético e 

Forças Magnéticas 
 Compreender as 

propriedades dos 

ímãs e como eles 

interagem entre si; 

 Entender a natureza 

da força que um 

campo magnético 

exerce sobre uma 

partícula carregada 

em movimento; 

 Analisar o 

movimento de uma 

partícula carregada 

em um campo 

magnético; 

 Analisar as forças 

magnéticas que 

atuam sobre 

condutores que 

conduzem correntes. 

Vídeo Aulas 

Apostila  

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet) 

Fórum 

(perguntas e 

respostas) 

07/11 a 

13/11 

  5h/a 

2020.1 13 Chat (Moodle) 

Webaula (Meet) 

Tarefa (lista de 

exercícios) 

14/11 a 

20/11 

  5h/a 

2020.1 14 Fontes de Campo 

Magnético 
 A natureza do campo 

magnético produzido 

por uma única 

Vídeo Aulas 

Apostila  

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet) 

Questionário 

 

21/11 a 

27/11 

  5h/a 



2020.1 15 partícula carregada 

em movimento; 

 Descrever o campo 

magnético produzido 

por um elemento de 

um condutor com 

corrente; 

 Calcular o campo 

magnético produzido 

por um fio longo e 

retilíneo que conduz 

uma corrente; 

 Calcular o campo 

magnético produzido 

por um fio que 

conduz corrente e é 

curvado em forma de 

círculo. 

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet) 

Tarefa (lista de 

exercícios) 

28/11 a 

04/12 

  5h/a 

2020.1 16 Indução 

Eletromagnética 
 Aprender a 

evidência empírica 

de que a variação de 

um campo 

magnético induz 

uma fem; 

 Compreender como 

a lei de Faraday 

relaciona a fem 

induzida em uma 

espira à variação no 

fluxo magnético 

através da espira; 

 Determinar o sentido 

de uma tem 

induzida; 

 Calcular a fem 

Induzida em um 

condutor que se 

move através de um 

campo magnético. 

Vídeo Aulas 

Apostila  

Chat (Moodle) 

Webaula (Meet) 

Questionário 

 

05/12 a 

11/12 

  5h/a 

2020.1 17 Chat (Moodle) 

Webaula (Meet) 

Tarefa (lista de 

exercícios) 

12/12 a 

16/12 

  5h/a 



Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle – Primeira Unidade 100 Pontos  

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle – Segunda Unidade 100 Pontos  

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle – Segunda Unidade 100 Pontos  

Nota Final (MF) 

 𝑵𝑭 =
𝑵𝟏+𝑵𝟐+𝑵𝟑

𝟑
 

100 Pontos 

 

 

Assinatura do Docente:  

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso:  

Local/Data da Aprovação: 



ANEXO I 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: Superior de Licenciatura em Química, Matriz 224, 3º Período, Noturno 

CURSO: 874 - Licenciatura em Química - Sousa (CAMPUS SOUSA) 

COMPONENTE CURRICULAR: 39061 - LIC.0022 - Química Inorgânica I - Graduação [83 h/100 Aulas] 

PROFESSOR(A): Lech Walesa Oliveira Soares 

PERÍODO: 3º Período, Noturno 

CARGA HORÁRIA (% a definir):  

75 horas/90 aulas 

 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 1 1 • Apresentação do plano 

Instrucional para atividades 

não presenciais da disciplina 

para o 1° e 2° Bimestre 

Relembrar os tópicos já 

lecionados antes da pandemia 

• Estrutura Atômica: A radiação 

eletromagnética; 

• Descrever a estrutura atômica; 

• Definir a radiação 

eletromagnética e descrever 

suas características; 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

24/08/2020 

a 

28/08/2020 

25 Não se aplica  6h 



1 1 2 • O espectro de linhas do 

átomo de hidrogênio; 

• Compreender o espectro de 

linhas do hidrogênio e 

diferenciá-lo de um espectro 

contínuo.  

•  Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

31/08/2020 

a 

04/09/2020 

25 Não se aplica  6h 

1 1 3 • Cálculo da energia entre as 

raias; séries espectrais. 

• Calcular a energia emitida por 

transições eletrônicas no 

átomo de hidrogênio; 

•  Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

07/09/2020 

a 

11/09/2020 

50 Não se aplica  6h 

1   A1     100   

2 1 4 • Teoria do orbital molecular: 

CLOA; 

• Explicar a Teoria do Orbital 

Molecular; 

• Descrever as sobreposições 

construtivas e destrutivas das 

orbitas atômicas para formar as 

orbitas moleculares  

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

14/09/2020 

a18/09/2020 

25 Não se aplica 6h 

 

2 1 5 • Orbital ligante, anti-ligante e 

não-ligante; 

•  Entender o conceito de 

orbitais ligantes e anti-ligantes; 

• Esquematizar a distribuição 

eletrônica molecular nos 

orbitais ligantes e anti-ligantes; 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

21/09/2020 

a 

25/09/2020 

25 Não se aplica 6h 

 

2 1 6 • Distribuição eletrônica com a 

simbologia g e u; 

• Demonstrar como se faz a 

distribuição eletrônica com a 

simbologia g e u; 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

28/09/2020 

a 

02/10/2020 

25 Não se aplica 5h 



• Arquivo .pdf 

2 1 7 • Montagem dos diagramas de 

energia e estabilidade das 

moléculas diatômicas 

homonucleares e 

heteronucleares. 

• Montar os diagramas de 

energia para moléculas 

diatômicas homonucleares e 

heteronucleares. 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

05/10/2020 

a 

09/10/2020 

25 Não se aplica 5h 

2   A2     100   

3 1 8 • Sólidos Iônicos: A ligação 

Iônica; 

• Entender o que são sólidos 

iônicos; 

• Descrever as características da 

ligação iônica; 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

12/10/2020 

a 

16/10/2020 

25 Não se aplica 5h 

3 1 9 • Equações para o cálculo da 

energia reticular, Born- 

Lande; 

• Calcular a energia reticular de 

um retículo cristalino; 

• Aplicar a equação de Born-

Lande para calcular energias de 

rede de retículos cristalinos; 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

19/10/2020 

a 

23/10/2020 

25 Não se aplica 5h 

3 1 10 • O ciclo de Born-Haber; • Explicar o ciclo de Born-Haber; 

• Calcular a entalpia (energia) 

reticular pelo ciclo de Born-

Haber; 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

26/10/2020 

a 

30/10/2020 

25 Não se aplica 5h 



3 1 11 • Retículos cristalinos mais 

comuns e o número de  

coordenação; 

• Identificar os retículos 

cristalinos mais comuns; 

• Definir o número de 

coordenação de um átomo em 

um retículo cristalino; 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

02/11/2020 

a 

06/11/2020 

25 Não se aplica 5h 

3   A3     100   

4 1 12 • Propriedades gerais dos 

elementos dos grupos s e p. 

•  Conhecer as propriedades 

gerais dos elementos s e p; 

 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

09/11/2020 

a 

13/11/2020 

50 Não se aplica 5h 

4 1 13 • Propriedades gerais dos 

elementos dos grupos s e p 

• Conhecer as propriedades 

gerais dos elementos s e p; 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

16/11/2020 

a 

20/11/2020 

50 Não se aplica 5h 

 

4   A4     100   

5 1 14 • Laboratório: reações 

envolvendo elementos dos 

grupos 1, 2 e 13. 

• Explicar as reações envolvendo 

os elementos dos grupos 1,2 e 

13. 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Fórum de perguntas e 

respostas no qual será 

avaliada a participação e 

as respostas dos 

discentes; 

23/11/2020 

a 

27/11/2020 

25 Não se aplica 5h 



5 1 15 • Laboratório: reações 

envolvendo elementos dos 

grupos 1, 2 e 13. 

• Explicar as reações envolvendo 

os elementos dos grupos 1,2 e 

13. 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

30/11/2020 

a 

04/12/2020 

25 Não se aplica 5h 

5 1 16 • Laboratório: reações 

envolvendo elementos dos 

grupos 1, 2 e 13. 

• Explicar as reações envolvendo 

os elementos dos grupos 1,2 e 

13. 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

07/12/2020 

a 

11/12/2020 

25 Não se aplica 5h 

5 1 17 Laboratório: reações 

envolvendo elementos dos 

grupos 1, 2 e 13. 

• Explicar as reações envolvendo 

os elementos dos grupos 1,2 e 

13. 

• Vídeo aula 

síncrona; 

• Slides narrados; 

• Arquivo .pdf 

Resolução de exercícios 

propostos em 

questionário. 

14/12/2020 

a 

16/12/2020 

25 Não se aplica 5h 

5   A5     100   

 1  • Provas Finais    16/12/2020 

a 

18/12/2020 

   

 * Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

Antes da paralização das aulas por causa da pandemia, já foram ministradas 10 horas de aula que não constam no presente plano 

instrucional. 
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