
PLANO DE ENSINO

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA

Curso: INTEGRADO EM MEIO AMBIENTE

Série/Período: 3° ANO

Carga Horária: 100 h Horas Teóricas: 80 h Horas Práticas: 20 h

Docente Responsável: JOÃO BATISTA MOURA DE RESENDE FILHO

EMENTA

O aprendizado da disciplina Química permite aos alunos uma maior compreensão dos fenômenos e das atividades
naturais e/ou antrópicas que os cercam, possibilitando àqueles meios e subsídios para julgar as informações oriundas do
seu  cotidiano  e dos mais  diversos  meios  de comunicação.  Para  tanto,  a  presente disciplina,  na  determinada série,
compreende os seguintes conteúdos/temas: (1) Introdução à Química Orgânica; (2) Funções Orgânicas; (3) Reações
Orgânicas; (4) Isomeria Constitucional e Espacial; (5) Radiatividade; e (6) Relações da Química com as Tecnologias, a
Sociedade e o Meio Ambiente.

OBJETIVOS

Geral
 Possibilitar aos alunos a apreensão de conhecimentos básicos da Ciência Química (estrutura, propriedades e

transformações da matéria, com enfoque em Química Orgânica e Química Ambiental), através da construção
de vínculos autênticos entre aprendizado e aprendiz, inserindo os respectivos conhecimentos na dimensão do
cotidiano do aluno, o que, por sua vez, possibilita meios aos alunos para compreender os fenômenos naturais e
antrópicos que os cercam.

Específicos
As competências  a  serem desenvolvidas  na  disciplina  de  Química,  em consonância  com a  parte  III  dos PCNEM
(Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio), estão listadas a seguir:

 Reconhecer  que  a  Química  como  uma  construção  antrópica  e  histórica,  compreendendo  as  implicações
políticas, sociais e econômicas do fazer científico;

 Utilizar  apropriadamente  conceitos  científicos,  tais  como  os  relativos  a  funções  e  reações  orgânicas,
radioatividade, hibridização etc.;

 Identificar os diferentes tipos de funções orgânicas;
 Prever produtos de reações orgânicas, tendo o conhecimento de seus reagentes e condições reacionais;
 Reconhecer e compreender os diferentes tipos de isomeria constitucional e espacial;
 Compreender as características da radioatividade e o funcionamento de reações nucleares;
 Identificar relações entre conhecimento científico, produção tecnológica e condições de vida, no mundo de

hoje e em sua evolução histórica;
 Compreender  os  códigos  e  símbolos  próprios  da  Química  Orgânica  e  Nuclear  e  saber  transitar  entre  as

linguagens simbólicas e discursivas das transformações que aquelas representam;
 Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão macroscópica, microscópica e representativa;
 Reconhecer  tendências  e  relações  a  partir  de  dados  experimentais  ou  teóricos  (classificação,  seriação  e

correspondência em Química Orgânica);
 Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser humano com o ambiente.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



I. Introdução à Química Orgânica
1. O que é Química Orgânica?
2. O átomo de carbono.
3. Compostos de carbono.

II. Funções Orgânicas
1. Hidrocarbonetos: conceitos, classificações e nomenclaturas.
2. Funções Oxigenadas: conceitos, classificações e nomenclaturas.
3. Funções Nitrogenadas: conceitos, classificações e nomenclaturas.
4. Funções Sulforadas: conceitos, classificações e nomenclaturas.
5. Funções Halogenadas: conceitos, classificações e nomenclaturas.
6. Organometálicos: conceitos, classificações e nomenclaturas.
7. Estrutura e propriedades físicas dos compostos orgânicos.

III. Reações Orgânicas
1. Reações de Adição.
2. Reações de Substituição.
3. Reações de Eliminação.
4. Outras reações orgânicas.

IV. Isomeria Constitucional e Espacial
1. Isomeria: conceitos, caracterização e classificações.
2. Isomeria Constitucional: de cadeia, de posição, de função, de compensação e tautomeria.
3. Isomeria Espacial: óptica e geométrica.
4. Importância do conhecimento da isomeria de moléculas para o desenvolvimento de novas substâncias.

V. Radioatividade
1. Histórico: modelo Atômico de Rutherford e seus experimentos.
2. Partículas subatômicas.
3. Decaimento radioativo.
4. Reações nucleares.
5. Fissão e fusão nuclear.
6. Relação entre radioatividade, saúde e problemas ambientais.

VI. Relações da Química com as Tecnologias, a Sociedade e o Meio Ambiente

METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina de Química será trabalhada utilizando-se uma miscelânea de métodos e técnicas de ensino, adaptando-os,
conforme seja necessário, às diversas situações que surjam em sala de aula, de modo a possibilitar uma construção do
conhecimento de Química mais dinâmica, interativa e significativa. Portanto, para a definição das atividades didáticas a
serem  escolhidas,  serão  considerados  diversos  critérios,  tais  como  1)  objetivos  educacionais;  2)  estrutura  do(s)
assunto(s); 3) tipo de aprendizagem envolvida; 4) tempo disponível; 5) estrutura(s) do ambiente de aprendizagem; 6)
aceitação e experiência dos alunos; etc.
Com base na análise desses critérios por parte do professor (individualmente ou com o apoio dos demais profissionais
da equipe pedagógica), os principais métodos de ensino (diretos – teacher-centered – ou indiretos – student-centered –;
individualizados ou socializados ou sócio-individualizados), utilizados na presente disciplina serão:

1) Método expositivo (ME, baseado na Teoria de David Ausubel);
2) Aprendizagem pela descoberta guiada (Guide Discovery Learning – GDL, baseada nas Teorias de John Dewey,

Jerome Bruner, Jean Piaget, entre outros);
3) Aprendizagem por pesquisa (Inquiry-Based Learning – IBL,  baseada nas  Teorias  de John Dewey, Jerome

Bruner, Jean Piaget, entre outros);
4) Aprendizagem baseada no Estudo de Caso (Case Study-Based Learning – CSBL, baseada nas Teorias de John

Dewey, Jerome Bruner, Jean Piaget, entre outros);
5) Aprendizagem baseada em problemas (Problem-Based Learning – PBL, baseada nas Teorias de John Dewey,

Jerome Bruner, Jean Piaget, entre outros).

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Considerando a avaliação como um processo contínuo e cumulativo, os alunos serão avaliados em todo o processo de
ensino-aprendizagem durante  as  aulas  de  Química  através  da  1)  observação  do  nível  de  participação,  interação  e
desenvolvimento dos alunos durante as mesmas, assim como a frequência daqueles, e 2) aplicação de instrumentos de



avaliação para efeitos de quantificação do respectivo processo avaliativo. Dentre os instrumentos de avaliação que
poderão ser utilizados constam:

 Avaliações escritas/orais individuais ou em grupo (dupla, trio etc.);

 Avaliações experimentais individuais ou em grupo (dupla, trio etc.);

 Trabalhos de pesquisa orientados, individuais ou em grupo (dupla, trio etc.);

 Atividades de avaliação complementares extraclasse, individuais ou em grupo (dupla, trio etc.);

 Elaboração, individual, de gêneros textuais sobre os diversos temas contidos no conteúdo programático da
disciplina;

 Desenvolvimento, conclusão e apresentação de cartazes, maquetes, modelos bi- ou tridimensionais, material
escrito etc. sobre os diversos temas contidos no conteúdo programático da disciplina.

Considerando a quantificação da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, vale a pena ressaltar que:

 O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará a Avaliação Final.

 O aluno que apresentar desempenho inferior a 17% estará automaticamente reprovado na disciplina.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Os recursos didáticos que serão utilizados durantes as aulas são: 1) quadro branco e caneta para quadro branco; 2)
recursos  computacionais  (softwares,  aplicativos  etc.)  e  projetores  de  imagem;  3)  livros  didáticos;  4)  material
bibliográfico complementar (apostilas, artigos, reportagens, revistas etc.); 5) materiais didáticos concretos (modelos bi-
e  tridimensionais,  maquetes  etc.);  6)  reagentes,  equipamentos,  utensílios  e  vidrarias  de  laboratório  e/ou  materiais
alternativos para as unidades experimentais.

PRÉ-REQUISITO

Aprovação no 2º ano do curso de Química.
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