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I - EMENTA 

Desempenhar as funções básicas em um laboratório químico com 

responsabilidade e segurança, evitando o desperdício, acidentes e contaminação 

ambiental. 

II –COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

Competências Habilidades 

Conhecer os equipamentos de segurança 
individual e coletivo em um laboratório 

e suas aplicações; 
Conhecer as principais substâncias químicas e 

sua forma de descarte; 
Adquirir conhecimento teórico e aplica-lo na 

pratica; 
Compreender dados quantitativos: estimativa 

e medidas, compreensão de 
relações proporcionais; 

Fazer descrições das transformações químicas 
em linguagem discursiva; 

Executar com segurança técnicas básicas em 
laboratórios químicos; 

Identificar, armazenar e utilizar as substâncias 
químicas e equipamentos; 

Identificar as funções químicas inorgânicas e 
orgânicas; 

Identificar ocorrência de reações químicas; 
Executar os cálculos de quantidade e medidas 

das soluções 
 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

Regras e normas de utilização do laboratório. 
Prevenção de acidentes. 

Uso de EPI’s e EPC’s. 
Analise da ficha FISPQ 

Manipulação dos produtos químicos. 
Classificação dos produtos químicos. 
Procedimento operacional padrão. 

Identificação de produtos químicos (rotulos). 
Descarte de resíduos químicos. 
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IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Aula expositiva dialógica. 

Leitura de textos e reflexões. 

Experimentação. 

Apresentação de vídeos. 

Dinâmicas em grupo. 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Lousa, canetões, foto cópias, livros didáticos, biblioteca, laboratório de química, Datashow. 

VI - AVALIAÇÃO 

Avaliação diagnótica; 

Pesquisas ; 

Assiduidade; 

Exercícios e atividades semanais. 

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, 

atenção aos prazos determinados para a entrega dos trabalhos escolares.) 
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VIII – CRONOGRAMA DE AULAS 

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE / ESTRATÉGIA 

01  Acordo pedagógico e manual do aluno Dialogo.  

02  
Regras e normas de utilização do 
laboratório. 

Aula expositiva com apostila que orientam as 
regras e as normas estabelecidas que garante o 
bom uso. 

03  
Prevenção de acidentes. Aula expositiva baseada no mini curso do CRQ- 

2012.  

04  
Uso de EPI’s e EPC’s. Aula expositiva com a visualização dos 

equipamentos a a importância do uso. 

05  
Avaliação  Avaliação com questões abertas e de múltipla 

escolha. 

06  
Analise da ficha FISPQ Aula expositiva apresentação das fichas, leitura 

e analise das informações. 

07  
Manipulação dos produtos químicos. Aula expositiva Levantamento dos reagentes do 

laboratório. 

08  
Classificação dos produtos químicos. Aula expositiva classificação dos produtos e 

armazenagem no laboratório de química . 

09  
Identificação de produtos químicos 
(rótulos). 

Aula expositiva elaboração dos rótulos e as 
informações que devem ser colocadas em 
rótulos. 

10  
Descarte de resíduos químicos. Aula expositiva estudos dos diferentes métodos 

de descarte. 

11  
Avaliação  Avaliação com questões abertas e de múltipla 

escolha. 

12  Introdução procedimento operacional 
padrão. 
 

Aula expositiva com texto da importância do 
documento e sua aplicabilidade. 

13  

14  

15  Desenvolvimento procedimento 
operacional padrão. 
  

Aula pratica que desenvolve o POP e aplica-lo 
nos equipamentos do laboratório. 

16  
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17  

18  
Avaliação final Avaliação com questões abertas e de múltipla 

escolha. 

19  
Avaliação substitutiva e recuperação Avaliação com questões abertas e de múltipla 

escolha. 

20  Semana cultural  

Assinatura do(s)  docentes(s) Assinatura 
POA 

 Assinatura da Orientadora 
Pedagógica 
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