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2019/1º Química geral (teórica) - Tarde 100  

I - EMENTA

Química  como  tecnociência;  conceitos  básicos  de  química;  propriedades  dos  materiais;  modelos  de
partículas; modelos atômicos; modelos de ligações; funções inorgânicas.

II –COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES

Competências Habilidades
Caracterizar a química como tecnociência.
Compreender os conceitos químicos, principalmente
em sua dimensão fenomenológica (macroscópica).
Descrever os fenômenos e materiais, focos do estudo
da química.
Compreender  dados  quantitativos,  estimativa  e
medidas,  compreender  relações  proporcionais
presentes na Química (raciocínio proporcional).
Reconhecer tendências e relações a partir de dados
experimentais  ou  outros  (classificação,  seriação  e
correspondência em Química). 
Correlacionar as propriedades dos materiais com os
modelos utilizados para explicar suas propriedades.
Interpretar, analisar e avaliar informações científicas
organizadas de diferentes maneiras.
Identificar a formação de novas substâncias a partir
das  evidências  macroscópicas  (mudanças  de  cor,
desprendimento  de  gás,  mudanças  de  temperatura,
formação de precipitado, emissão de luz etc.). 
Prever  que  nas  transformações  químicas  há
proporções  fixas  entre  as  massas  de  reagentes  e
produtos. 

Explicar  os  fenômenos  e  as  propriedades  dos
materiais estudados utilizando os construtos teóricos
validados  pela  química  (no  âmbito  da  química
escolar). 
Selecionar  e  utilizar  ideias  e  procedimentos
científicos (leis, teorias, modelos) para a resolução de
situações-problema.
Confeccionar e explicar gráficos e tabelas.
Executar cálculos químicos.
Citar os principais modelos atômicos e explicá-los.

III – BASES TECNOLÓGICAS

Tecnociência;  ponto  de  fusão  e  de  ebulição;  solubilidade;  solução;  mistura  homogênea  e  heterogênea;
coeficiente solubilidade; misturas saturada, insaturada e supersaturada; modelo de partículas para materiais
sólidos,  líquidos  e  gasosos;  modelos  atômicos;  ligações  químicas;  ácidos,  bases,  sais  e  óxidos;  reações
químicas.

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SME/FUMEC
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE CAMPINAS-

" PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS"
Aula expositiva dialógica; pesquisas em livros e na internet; estudo dirigido; situação-problema; trabalho em
grupo.

V – RECURSOS NECESSÁRIOS

Lousa, canetas, projetor, cópia de textos, notebook, livros.

VI - AVALIAÇÃO

Provas escritas, individuais e em grupo. Participação dos estudantes no decorrer do semestre (realização das
tarefas, atenção às explicações, presença em sala de aula, interação com os colegas durante as atividades em
grupo.)
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VIII – CRONOGRAMA DE AULAS

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE / ESTRATÉGIA

01

Apresentação do cronograma de aula, ementa e
orientações  com  relação  aos  critérios  de
avaliação.

Química como tecnociência.

Aula  expositiva  para  apresentar  o  componente
curricular.  Comenta-se  com  os  estudantes  as
atividades  e  projetos  a  serem desenvolvidas  no
semestre,  critérios  de  avaliação,  etc.  Negocia-se
com  eles  as  datas  das  atividades,  visando  o
desenvolvimento  dos  educandos. Dinâmica:  “A
química no banco dos réus” 

02

A química como ciência interventiva.  
Linguagem  química:  sua  importância  e  a
dificuldade  de  compreendê-la  e  utilizá-la
adequadamente

Aula  expositiva.  Atividade:  discussão  sobre  os
termos  “natural”  e  impuro”  no  cotidiano  e  na
ciência  

03
Propriedades  dos  materiais:  introdução.
Propriedades  dos  materiais:  propriedades
organolépticas  

Dinâmica  dos  materiais.  Aula  expositiva:
fechamento  da  atividade. Exercícios Atividade:
Polímeros  e  suas  características  Atividade:
Usando os sentidos para diferenciar materiais do
cotidiano  

04
Propriedades dos materiais: os estados físicos. 
Temperaturas de fusão e ebulição  

Atividade:  Usando  os  sentidos  para  diferenciar
materiais do cotidiano e o estado de agregação dos
materiais  Aula  expositiva.  Exercícios.  Atividade
experimental  (caso  haja  disponibilidade  do
laboratório e auxílio pata as atividades práticas):
investigando a água destilada sob aquecimento. 

05
Conceito operacional de substância e mistura.
Densidade 

Aula  expositiva.  Atividades  de levantamento de 
conhecimento  prévios  sobre  densidade  e  de
pesquisa acerca do conceito. 

06 Densidade e flutuação Experimentação  (demonstração  investigativa):
Mudança  de  densidade  da  água  (atividade  de
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flutuação do ovo). Atividade: Texto sobre o Mar
Morto. Fechamento: aula expositiva. 

07 Primeira prova escrita

08

Solubilidade:  introdução  fatores  que
influenciam  a  solubilidade;  como  a
temperatura  afeta  a  solubilidade.  Solução
saturada,  insaturada,  saturada  com  corpo  de
fundo e supersaturada 

Atividade:  Separação  de  areia  e  sal  (Situação-
problema)  e  texto  inicial  Atividade:  Análise  da
tabela de solubilidade de diversos materiais e do
gráfico  de  solubilidade  x  tempo. Atividade:
Análise  da  tabela  de  solubilidade  de  diversos
materiais  e  do  gráfico  de  solubilidade  x  tempo.
Aula expositiva: fechamento 

09
Separação  de  Misturas:  introdução, sistemas,
fases, misturas e processos de separação 

Aula  expositiva.  Importância  da  separação  de
misturas e exemplos de atividades de separação no
cotidiano e na sociedade. 

10

Modelos de partículas Atividade  01:  Classificação  dos  materiais  nos
estados físicos.  Atividade 02:  Elaboração de um
modelo  para  o  estados  gasoso  Atividade  03:  O
tamanho  das  partículas  Texto:  Modelo  para  o
estado gasoso: limites e possibilidades Atividade
04:  Elaborando modelos  para  sólidos  e  líquidos
Atividade  05:  Explicando  a  solubilidade  pelo
modelo de partículas 

11
Modelos  atômicos:  Dalton,  Thomson  e
Rutherford 

Aula expositiva, discussão em grupo e leitura de
texto. 

12
Elemento  químico,  número  atômico,  número
de massa e isótopos. 

Aula expositiva, discussão em grupo e leitura de
texto 

13 Segunda prova escrita

14
Modelo  atômico  de  Bohr. Átomos  neutros,
íons, tabela periódica 

Aula expositiva, discussão em grupo e leitura de
texto, atividades individuais e em grupo 

15 Funções inorgânicas
Aula expositiva, discussão em grupo e leitura de
texto, atividades individuais e em grupo 

16 Reações químicas  
Aula expositiva, discussão em grupo e leitura de
texto, atividades individuais e em grupo 

17 Fórmulas químicas Aula expositiva e atividades. 

18 Terceira prova

19 Prova sub/recuperação Revisão e prova

20 Finalização da disciplina Aula expositiva

Assinatura do(s) docentes(s) Assinatura POA Assinatura da Orientadora Pedagógica
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