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O estudo das temáticas e dos conceitos.

No primeiro bimestre começaremos nossos estudos com o tema de descarte material no
ambiente urbano. Houve, nos últimos anos, o desenvolvimento e larga produção de uma
série de materiais descartáveis que facilitaram, ou ainda tornaram possível, diversas
atividades humanas. Entretanto, o simples fato de jogar um material no lixo não encerra o
problema, muito pelo contrário, dá início a uma série de questões que ainda precisar ser
resolvidas pela sociedade. Quando jogamos algo fora, aonde é esse “fora”? O “fora” é “aqui”
para alguém. Juntamente com essa problemática, vamos estudar outra questão diretamente
relacionada com a produção de lixo: o consumismo. Para ajudar na compreensão dessas
questões, estudaremos as propriedades dos materiais: Quais são as propriedades da
matéria que tornam tais materiais aptos a determinadas necessidades e não outras? Que
tipo de conhecimento nos é útil para melhorarmos o processo de identificação e de
separação dos mesmos? Como é possível reciclar determinados materiais? Quais são as
vantagens e desvantagens socioambientais da reciclagem? Há alternativas em relação ao
seu uso?

Estudaremos, conjuntamente, as propriedades físicas da matéria: densidade,
temperatura de fusão e ebulição e a solubilidade, levando em consideração variáveis como
a temperatura e a pressão atmosférica, a compreendê-lo e modificá-lo, além de nos permitir
ampliar a concepção de matéria. É no aprofundamento da relação entre as propriedades da
matéria e resíduos urbanos que nossa tarefa complexa se apresentará.

Os fenômenos relacionados ao nosso estudo são perceptíveis aos nossos sentidos,
como a mudança de estado físico, a variação de temperatura, a flutuabilidade e solubilidade
dos materiais, por exemplo. Entretanto, a sua simples visualização não se converte em
conhecimento. Diante de tais experiências, estamos sendo capazes de realizar um recorte
do que é mais importante? Estamos fazendo perguntas relevantes? Estamos
compreendendo a limitação de nossas explicações? Estamos registrando os dados com
precisão? Seguimos as orientações com cuidado? Sistematizamos o que conhecemos e o
que não conhecemos? Tais procedimentos serão essenciais para compreensão significativa
desses conceitos abstratos.

Na sequência, estudaremos a constituição da matéria em nível mais elementar. No
século XIX e XX, houve um avanço significativo na compreensão da estrutura da matéria a
partir do conceito de átomo. Como se deu esse avanço? Um fenômeno muito importante
para a melhor compreensão dessa entidade foi a radioatividade. A partir dos estudos de
Marie Curie, principalmente, houve a possibilidade do manuseio e compreensão dos
fenômenos relacionados aos decaimentos naturais de alguns átomos. A compreensão do
núcleo do átomo e da eletrosfera, no início do século XX, trata-se de um episódio marcante
no desenvolvimento da ciência e da nossa cultura. Portanto, estudaremos os fenômenos



radioativos por uma perspectiva histórica, assim como dos demais experimentos e debates
que possibilitaram o aprofundamento da compreensão do átomo.
Por último, estudaremos as ligações químicas que os átomos estabelecem entre si e que
permitem dar origem a toda a matéria que nos cerca. O tema da ligação química tem
grande influência em assuntos como a mineração, metalurgia e ciclo da matéria natural e na
agricultura, por exemplo. Os conceitos químicos estão relacionados com questões muito
relevantes em relação ao nosso modo de vida contemporâneo. Estudá-los conjuntamente a
essas temáticas de modo explícito e aprofundado permite uma melhor visão de mundo e um
melhor aprendizado conceitual.

Objetivos Gerais:
● Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos para situações-problema, fenômenos ou
sistemas naturais ou tecnológicos.
● Compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de uma
construção humana, inseridos em um processo histórico e social.
● Compreender a ciência e a tecnologia como partes integrantes da cultura humana
contemporânea.
● Reconhecer e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico e utilizar
esses conhecimentos no exercício da cidadania.

Objetivos Específicos:
● Compreender conceitos relacionados às propriedades físicas da matéria e relacionar

com o conceito de substância
● Desenvolver habilidade de planejamento de separação de misturas
● Construir modelos sobre a estrutura da matéria e as suas transformações
● Compreender a natureza da ciência
● Conhecer fenômenos naturais diversos relacionados à compreensão da matéria em

nível atômico, tais como reação química, radioatividade, ionização e ligações
químicas

Conteúdos e temas do 1º bimestre
Lixo urbano

● Propriedades específicas da matéria: densidade, T.F. e T.E. e solubilidade.
● Substâncias e misturas
● Métodos de separação: decantação, destilação simples e fracionada, cristalização,

filtração, entre outros
● Lixo urbano e consumismo
● Transformações físicas e química

Conteúdos e temas do 2º bimestre
A linguagem da ciência

● Modelagem das transformações físicas e químicas
● A linguagem científica: modelos e teorias
● Modelagem de transformações físicas e químicas a partir da teoria atomista e

modelo atômico de Dalton



● Modelagem da estrutura da matéria a partir das contribuições de Thomson, Marie
Curie, Rutherford e Bohr

● Radioatividade
● O trabalho do cientista

Conteúdos e temas do 3º bimestre

● Propriedades periódicas.
● Características dos elementos metálicos, não-metálicos e gases nobres.
● Ligações químicas

Conteúdos e temas do 4º bimestre

● Geometria molecular
● Forças intermoleculares

Critérios de avaliação
- Avaliações com questões discursivas e testes.
- Trabalhos em grupo ou individual;
- Relatórios das aulas práticas em laboratório;
- Lição de casa;
- Aspectos procedimentais e atitudinais, como desenvolvimento das técnicas de laboratório,
registros, postura em sala de aula em relação à participação nas discussões.


