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2019/1º Química Orgânica - Tarde 40  

I - EMENTA

Conceito de orgânica na química. Propriedades macroscópicas de compostos orgânicos. Relação entre os
aspectos macroscópicos, microscópicos e representacionais referentes à química orgânica. Classificação dos
compostos  estudados  pela  química  orgânica:  importância  e  critérios.  Principais  funções  orgânicas,  suas
representações e nomenclatura.

II –COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES

Competências Habilidades
Compreender  as  diversas  acepções  do  termo
orgânica/orgânico na sociedade.
Caracterizar  a  química  orgânica  como  estudo  dos
compostos de carbono.
Compreender os conceitos de substância e mistura.
Reconhecer,  pela  análise  de  diversos  tipos  de
fórmulas, os compostos considerados orgânicos.
Compreender a importância das classificações para a
química e, especialmente, para a química orgânica.
Compreender os critérios que embasam as diferentes
classificações da química orgânica.
Reconhecer  os  principais  grupos  funcionais  pela
análise das estruturas moleculares.
Correlacionar  as  propriedades  das  substâncias
orgânicas  com os  modelos  utilizados  para  explicar
suas propriedades.

Explicar a utilização do termo orgânico/orgânica em
diferentes textos.
Diferenciar as acepções do termo orgânico/orgânica
em diferentes textos.
Citar os aspectos macroscópicos e microscópicos que
diferenciam substâncias de misturas.
Selecionar,  de  um  grupo  de  substâncias,  aquelas
estudadas pela química orgânica.
Mencionar  a  importância  das  classificações  para  a
ciência.
Citar  os  principais  critérios  que  embasam  as
principais  classificações  utilizadas  na  química
orgânica:  classe  de  compostos,  classificação  de
cadeias e funções orgânicas.
Selecionar,  dentre  diversas  substâncias,  aquelas
pertencentes a determinados grupos funcionais.
Nomear,  segundo  as  regras  da  IUPAC,  compostos
orgânicos cujas aplicações são mais conhecidas.
Explicar  os  fenômenos  e  as  propriedades  de
principais  substâncias  orgânicas  utilizando  os
construtos  teóricos  validados  pela  química  (no
âmbito da química escolar). 

III – BASES TECNOLÓGICAS

Conceito  de  orgânica  na  química.  Conceito  de  substância  e  mistura.  Representações  de  substâncias  de
diferentes  maneiras.  Classes  de  compostos  orgânicos.  Funções  orgânicas.  Propriedades  dos  compostos
orgânicos.



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

" PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS"
IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO

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.)

VII - BIBLIOGRAFIA

FELTRE, RICARDO (2004). Química Volume 3 - Química Orgânica (6ª ed). São Paulo: Moderna.

JOHNSON, ROBERT G.; SOLOMONS, T.W.G.; FRYHLE, CRAIG B. – Química Orgânica, volume 1 e 2.
LTC.

ATKINS, PETER; JONES, LORETTA. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio
Ambiente. Bookman

VIII – CRONOGRAMA DE AULAS

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE / ESTRATÉGIA

01

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

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. 

02
Orgânica  e  orgânico:  levantamento  de
conhecimentos prévios.

Atividade  de  levantamento  de  conhecimentos
prévios e discussão coletiva.

03
Orgânica e  orgânico:  utilização do termo em
diversos textos. 

Leitura e interpretação de texto.

04
Sistematização  das  discussões  das  aulas
anteriores: natural, inatural e o uso de orgânico
na química.

Aula expositiva.

05

Drogas:  levantamento  de  conhecimentos
prévios.  Principais  conceitos  de  drogas  e
medicamentos da farmacologia: contexto para
a  discussão  dos  conceitos  de  substância  e
mistura orgânica, bem como introdução para as
fórmulas. 

Leitura  e  interpretação  de  texto.  Discussão
coletiva.

06 Primeira prova escrita

07
Diferença  entre  medicamentos  e  fármacos:
discussão  sobre  substâncias  e  misturas
orgânicas.

Leitura e interpretação de texto.

08
Representação das substâncias orgânicas: uma
introdução

Aula expositiva e atividades escritas.
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09
Representação  das  substâncias  orgânicas:
fórmula  molecular,  estrutural  e  de  linhas  –
Parte 01.

Aula expositiva e atividades escritas

10
Representação  das  substâncias  orgânicas:
fórmula  molecular,  estrutural  e  de  linhas  –
Parte 02.

Aula expositiva e atividades escritas

11 Funções orgânicas: introdução
Leitura  de  texto,  aula  expositiva  e  atividades
escritas

12 Segunda prova escrita

13
Hidrocarbonetos: petróleo e derivados – parte
01

Levantamento de dados e aula expositiva

14
Hidrocarbonetos: petróleo e derivados – parte
02

Levantamento de dados e aula expositiva

15
Funções  oxigenadas:  álcoois  e  ácidos
carboxílicos – parte 01.

Leitura  de  texto,  aula  expositiva  e  atividades
escritas

16
Funções  oxigenadas:  álcoois  e  ácidos
carboxílicos – parte 02.

Leitura  de  texto,  aula  expositiva  e  atividades
escritas

17 Funções oxigenadas: aldeídos, éteres e cetonas.
Leitura de texto, aula expositiva e atividades 
escritas

18
Terceira prova escrita Leitura  de  texto,  aula  expositiva  e  atividades

escritas

19
Funções oxigenadas: ésteres. Reações de 
esterificação. 

Leitura de texto, aula expositiva e atividades 
escritas

20 Finalização da disciplina Aula expositiva

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