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I - EMENTA 

Propriedades físicas dos compostos orgânicos. Diferenciação e classificação das cadeias carbônicas. Funções 

orgânicas. Nomenclatura de cadeias carbônicas. Isomeria. Aplicações dos compostos orgânicos na indústria. 

Cálculos estequiométricos e reações orgânicas. 

II –COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

Competências Habilidades 

Aplicar os conhecimentos de química orgânica na 
rotina laboratorial.  

Reconhecer os compostos orgânicos. 
Conhecimento dos processos para obtenção e 
purificação de hidrocarbonetos. 
Nomear e classificar cadeias carbônicas. 
Reconhecer grupos funcionais e suas aplicações. 
Adquirir noções de geometria atômica e 
molecular. 
Realizar cálculos químicos. 
Preparar soluções e manusear corretamente 
vidrarias. 
 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

Funções Orgânicas. Fórmulas moleculares e estruturais. Nomenclatura, obtenção, propriedades físicas e 

químicas. Conceitos de ácidos e bases. Reatividade e mecanismos de reações. Mecanismos e catálise 

ácido/base. Reações de substituição. 

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Apresentar os conteúdos gradualmente mostrando a importância da química orgânica em atividades do 

cotidiano. Fazer correlações com a rotina laboratorial dos auxiliares. 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 
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Sala de aula equipada com equipamento multimídia (datashow, notebook e sistema de áudio); Material 

impresso; Laboratório físico-químico e microbiológico devidamente equipado; EPIs para trabalho em 

laboratório físico-químico (jaleco, luvas e óculos de proteção). 

VI - AVALIAÇÃO 

Duas provas teóricas, relatório de atividades em laboratório, exercícios em sala e extra sala e presença em 

aula. 

VII - BIBLIOGRAFIA 

BMCMURRY, J. Química Orgânica. 6 a ed., Vol. 1 e 2. Editora Thomson Pioneira, São Paulo, 2004. 

MORRISON, R.T.; BOYD, R.N. Química orgânica. 13.ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. 

SOLOMONS, T. W. G. e FRYHLE, C. B. Química Orgânica. 8a ed. Vol. 1 e 2. Editora Livros Técnicos e Científicos; 

Rio de Janeiro; 2005. 

VIII – CRONOGRAMA DE AULAS 

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE / ESTRATÉGIA 

01 
Apresentação da disciplina de Química 
Orgânica/Acolhimento. 

Aula expositiva para ambientar os alunos ao 
curso e conhecer as expectativas. 

02 
Noções introdutórias à Química Orgânica: 
o elemento carbono e suas propriedades 
físico-químicas. 

Aula expositiva/Descrever as propriedades 
físico-químicas do elemento que o tornam 
tão singular. 

03 
Hidrocarbonetos: representações, 
fórmulas, interpretações, noções de 
geometria molecular. 

Aula expositiva/Noções técnicas mínimas 
necessárias para compreender os próximos 
tópicos que serão abordados. 

04 
Exercícios em sala de aula: representação 
de hidrocarbonetos. 

Aula prática utilizada para realização de 
atividades e fixação de conteúdos. 

05 
Classificação de cadeias carbônicas. Aula expositiva/Apresentação das 

características de cadeias carbônicas e 
respectivas classificações. 

06 
Nomenclatura de compostos orgânicos. Aula expositiva/Descrever as regras 

utilizadas para a nomenclatura de 
compostos orgânicos. 

07 
Exercícios em sala de aula: nomenclatura 
de compostos orgânicos. 

Aula prática utilizada para realização de 
atividades e fixação de conteúdos. 

08 
Avaliação 1. Atividade em sala de aula para mensurar o 

grau de entendimento dos alunos. 

09 
Funções orgânicas: Álcool e aldeído. Aula expositiva/Conhecer funções 

orgânicas, nomenclatura e aplicação dos 
compostos. 

10 
Funções orgânicas: cetona e ácido 
carboxílico. 

Aula expositiva/Conhecer funções 
orgânicas, nomenclatura e aplicação dos 
compostos. 

11 
Funções orgânicas: amina e amida. Aula expositiva/Conhecer funções 

orgânicas, nomenclatura e aplicação dos 
compostos. 
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12 
Isomeria plana e espacial. 

 
Aula expositiva/Construir modelos em 
escala para compreender melhor os 
compostos isômeros. 

13 
Reações orgânicas. Aula expositiva/Descrição das reações 

orgânicas, balanceamento e estequiometri  

14 
Continuação do assunto anterior: reações 
orgânicas – exercícios. 

Aula prática utilizada para realização de 
atividades e fixação de conteúdos. 

15 
Polímeros. Aula expositiva/Definições e aplicações dos 

compostos. 

16 
Açúcares, proteínas e aminoácidos. Aula expositiva/Definições e aplicações dos 

compostos. 

17 
Óleos e gorduras Aula expositiva/Definições e aplicações dos 

compostos. 

18 
Fabricação de sabão: reações de 
saponificação 

Aula prática/Fabricação de sabão a partir de 
óleo usado para identificar os fenômenos 
orgânicos estudados até o momento. 

19 
Avaliação 2. Atividade em sala de aula para mensurar o 

grau de entendimento dos alunos. 

20 
Recuperação e Semana Cultural Recuperação dos alunos com desempenho 

insatisfatório e participação na Semana 
Cultural do CEPROCAMP. 

Assinatura do(s)  docentes(s) Assinatura 
POA 

 Assinatura da Orientadora 
Pedagógica 
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