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Disciplina: Química Professor: Bruno

Objetivos

Representação e Comunicação
● Analisar as propriedades específicas dos materiais para avaliar a adequação de seu

uso em diferentes aplicações.
● Descrever materiais com base em suas propriedades físicas e químicas;
● Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da química;
● Apresentar, de forma organizada, o conhecimento químico apreendido, através de

textos, desenhos, esquemas, gráficos e tabelas;
● Conhecer diferentes formas de obter informações (observação, experimento, leitura

de texto e imagem, entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao tema químico
em estudo;

● Expressar dúvidas, ideias e conclusões acerca dos fenômenos químicos;
● Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar

instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou
resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões.

Investigação e Compreensão
● Relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias da Química, elaborando conceitos,

identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações;
● Utilizar critérios científicos para realizar classificações das substâncias e materiais;
● Relacionar os diversos conteúdos conceituais de química na compreensão de

fenômenos naturais;
● Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas apresentados,

utilizando elementos da química;
● Relacionar o conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de fatos ou

processos químicos.

Percepção sociocultural e histórica
● Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências da Natureza na

justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos
individuais;

● Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área
de Ciências da Natureza;

● Reconhecer a Química como um fazer humano e, portanto, histórico, fruto da
conjunção de fatores sociais, culturais e tecnológicos;

● Reconhecer o ser humano como agente e paciente de transformações intencionais
por ele produzidas no seu ambiente;

● Identificar as relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento
tecnológico, considerando a preservação da vida, as condições de vida e as
concepções de desenvolvimento sustentável.



Conteúdo do 1° trimestre
● ligações químicas;
● interações intermoleculares;
● estequiometria;

Conteúdos do 2º trimestre
● concentração de soluções;
● ácidos e bases;
● cinética química;

Conteúdos do 3º trimestre
● equilíbrio químico;
● termoquímica;
● eletroquímica.

Avaliação
O processo avaliativo é contínuo e formativo, ou seja, procura-se identificar individualmente
as dificuldades conceituais, procedimentais e atitudinais, sendo, portanto, um elemento de
construção e não de punição ao estudante. A nota de avaliação levará em conta a interação
durante as aulas; as atividades avaliativas, feitas em grupo ou individualmente; as lições de
casa; e a organização do material.


