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ETEC SYLVIO DE MATTOS CARVALHO

Código: 103 Município: MATÃO

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET

Qualificação: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE AUXILIAR EM DESIGN DE WEBSITES

Área de conhecimento: CIÊNCIAS DA NATUREZA

Componente Curricular: QUÍMICA

Série: 2ª SÉRIE - A C. H. Semanal: 2

Professor: MAYARA REGINA DOS SANTOS RUY FIGUEIRA

I – Competências e respectivas habilidades e valores.

1. Competência:
 Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e os múltiplos fatores
que nela intervêm como produtos da ação humana.

Habilidades:

- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.
- Identificar as relações existentes entre os diferentes tipos de sociedade e seu desenvolvimento
científico e tecnológico.

Valores:
a. Interesse pela realidade em que vive.
b. Valorização da colaboração de diferentes povos, etnias, gerações na construção do patrimônio
cultural da Humanidade.

2.
Competência:

Sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-problema.



Habilidades:
- Situar determinados fenômenos, objetos, pessoas, produções da cultura em seus contextos
históricos.
- Identificar o problema e formular questões que possam explicá-lo e orientar a sua solução.
- Aplicar raciocínios dedutivos e indutivos.
- Comparar e interpretar fenômenos.
- Interpretar e criticar resultados numa situação concreta.
- Utilizar ideias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para a resolução de problemas
qualitativos e quantitativos.

Valores:

a. Hábito de planejar;
b. Organização;
c.Espírito de pesquisa;
d.Cuidado (capricho) na realização dos trabalhos.

3.
Competência:

Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas, entendendo
como elas se desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas
percebendo seu papel na vida humana em diferentes épocas e em suas relações com as
transformações sociais.

Habilidades:

- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.
- Reconhecer e utilizar as ciências, artes e literatura como elementos de interpretação e intervenção
e as tecnologias como conhecimento sistemático de sentido prático.
- Perceber que as tecnologias são produtos e produtoras de transformações culturais.
- Comparar e relacionar as características, métodos, objetivos, temas de estudo, valorização e
aplicação etc. das ciências na atualidade e em outros momentos.
- Comparar criticamente a influência das tecnologias atuais ou de outros tempos nos processos
sociais.
- Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e relacionar
questões sociais e ambientais.
- Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o passado.

Valores:
a. Curiosidade e gosto pelo aprender e pela pesquisa.
b. Valorização dos conhecimentos e das tecnologias que possibilitam a resolução de problemas.
c. Interesse pela realidade em que vive.
d.Ética.

c.Esp%c3%adrito%20de%20pesquisa;
d.Cuidado%20(capricho)%20na%20realiza%c3%a7%c3%a3o%20dos%20trabalhos.
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II – Plano Didático

Conhecimentos Procedimentos Didáticos Cronograma Dia /
Mês

➢ Retomada do Contéudo: funções inorgãnicas (bases). ➢ Aula expositiva com uso da lousa, atividade prática e resolução de exercícios. 05/02 a 15/02

➢ Retomada do Contéudo: funções inorgãnicas (sais). ➢ Aula expositiva com uso da lousa, atividade prática e resolução de exercícios. 18/02 a 01/03

➢ Retomada do Contéudo: funções inorgãnicas (óxidos). ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios. 07/03 a 15/03

➢ Mol: unidade de medida da grandeza quantidade de matéria. ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios. 18/03 a 29/03

➢ Mol: unidade de medida da grandeza quantidade de matéria. ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios. 01/04 a 12/04

➢ Cálculo estequiométrico: equações das reações químicas e a resolução de problemas

➢ envolvendo cálculos.

➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios.
15/04 a 26/04

➢ Cálculo estequiométrico: equações das reações químicas e a resolução de problemas

➢ envolvendo cálculos.

➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios.
29/04 a 10/05

➢ Reagentes e produtos: rendimento das reações. ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios. 13/05 a 24/05

➢ Reagentes e produtos: rendimento das reações. ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios. 27/05 a 07/06

➢ Estudo dos gases e propriedade do estado gasoso. ➢ Aula expositiva com o uso da lousa e aula prática discutida em sala de aula e

➢ Resolução de Exercícios
10/06 a 19/06

➢ Estudo dos gases e propriedade do estado gasoso. ➢ Aula expositiva com o uso da lousa e aula prática discutida em sala de aula e

➢ Resolução de Exercícios
24/06 a 02/07

➢ Chuva ácida e as consequências na Natureza.

➢ Efeito estufa e o aquecimento global.

➢ Apresentação de vídeos e slides, aula expositiva e resolução de exercícios.
24/07 a 02/08

➢ Soluções: classificação, concentração e composição dos materiais. ➢ Aula expositiva com resolução de exercícios. 07/08 a 16/08

➢ Soluções: classificação, concentração e composição dos materiais. ➢ atividade prática no laboratório, resolução de exercícios. 19/08 a 30/08

➢ Meio ambiente: discutindo possíveis soluções para o lixo, sujeira no ar, “agrotóxico”

➢ (entre outros).

➢ Tratamento de água.

➢ Aula dialogada para verificação de conhecimento prévio

➢ Leitura e análise de textos, trabalho de pesquisa orientado e resolução de exercícios. 02/09 a 13/09

➢ Energia exotérmica e de endotérmica; reação de combustão e termoquímica. ➢ aula expositiva com uso da lousa e

➢ resolução de exercícios.
16/09 a 27/09



➢ Energia exotérmica e de endotérmica; reação de combustão e termoquímica. ➢ aula expositiva com uso da lousa, prática em sala de aula e

➢ resolução de exercícios.
30/09 a 11/10

➢ Energia exotérmica e de endotérmica; reação de combustão e termoquímica. ➢ aula expositiva com uso da lousa, prática em sala de aula e

➢ resolução de exercícios.
16/10 a 25/10

➢ Combustíveis e ambiente e produção e consumo de energia. ➢ Aula dialogada. 28/10 a 08/11

➢ A natureza elétrica da matéria; Eletroquímica e Eletrólise. ➢ Aula expositiva e resolução de exercícios. 11/11 a 22/11

➢ A natureza elétrica da matéria; Eletroquímica e Eletrólise. ➢ Aula expositiva e resolução de exercícios.

➢ Montagem de uma pilha com materiais caseiros.
25/11 a 06/12

➢ A natureza elétrica da matéria; Eletroquímica e Eletrólise. ➢ Aula expositiva e resolução de exercícios. 09/12 a 13/12

➢ Metalurgia e siderurgia: extração dos metais e a importância desses materiais no

➢ nosso dia a dia.

➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios.
16/12 a 18/12
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III - Plano de Avaliação de Competências

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ Compreender a sociedade, sua gênese, sua
transformação e os múltiplos fatores que nela
intervêm como produtos da ação humana.

➢ 1.Prova Dissertativa (Individual)

➢ Construção de Conceito

➢ compreensão

➢ Capacidade de identificar e diferenciar os

➢ procedimentos utilizados, assim como os

➢ resultados obtidos nas reações propostas.

➢ 2.Participação em Sala de Aula

➢ Organização.

➢ Postura.

➢ Capacidade de identificar e diferenciar os

➢ procedimentos utilizados, assim como os

➢ resultados obtidos nas reações propostas.

➢ Sistematizar informações relevantes para a
compreensão da situação-problema.

➢ Lista de exercícios
➢ compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Atividades em grupo.
➢ Construção de Conceito.

➢ Trabalho em Equipe

➢ Capacidade de identificar e diferenciar os
procedimentos utilizados, assim como os
resultados obtidos nas reações propostas.

➢ Compreender as ciências, as artes e a
l i te ra tu ra  como cons t ruções  humanas,
entendendo como elas se desenvolveram por
acumulação, continuidade ou ruptura de
paradigmas percebendo seu papel na vida
humana em diferentes épocas e em suas
relações com as transformações sociais.

➢ Trabalho Dissertativo (Individual)

➢ Compreensão. Coerência.

➢ Construção de Conceito

➢ Reconhecimento das grandezas utilizadas

➢ para cálculos e as aplicações das mesmas,

➢ assim como os processos utilizados.

➢ Tarefa

➢ Organização

➢ Aplicação dos conceitos.

➢ Reconhecimento das grandezas utilizadas

➢ para cálculos e as aplicações das mesmas,

➢ assim como os processos utilizados.



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec
 

IV – Plano de atividades docentes

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO
R e c e p ç ã o  d o s  a l u n o s  e
organização de atividades que
estimulem os alunos.

R e c e p ç ã o  d o s  a l u n o s  e
organização de atividades que
estimule os alunos.

Organização de material para
revisão dos conceitos não
assimilados.

Reunião de Planejamento.

MARÇO Recuperação continua das
lacunas de apredizagem.

Organização e correção dos
projetos desenvolvidos na aula.

Organização de material para
revisão dos conceitos não
assimilados.

Reunião Pedagógica.

ABRIL Recuperação continua das
lacunas de apredizagem.

Organização e correção dos
projetos desenvolvidos na aula.

Organização de material para
revisão dos conceitos não
assimilados.

C o n s e l h o  d e  c l a s s e
intermediário.

MAIO Semana Paulo Freire Recuperação continua das
lacunas de apredizagem.

Organização e correção dos
projetos desenvolvidos na aula.

Organização de material para
revisão dos conceitos não
assimilados.

Reunião Pedagógica Reunião
do Conselho de Escola

JUNHO Festa Junina. Recuperação continua das
lacunas de apredizagem.

Organização e correção dos
projetos desenvolvidos na aula.

Organização de material para
revisão dos conceitos não
assimilados.

Reuniões de Curso

JULHO Recuperação continua das
lacunas de apredizagem.

Organização e correção dos
projetos desenvolvidos na aula.

Organização de material para
revisão dos conceitos não
assimilados.

C o n s e l h o  d e  c l a s s e
intermediário. Planejamento
escolar.

AGOSTO Organização e correção dos
projetos desenvolvidos na aula.

Organização de material para
revisão dos conceitos não
assimilados.

Reunião Pedagógica.

SETEMBRO Recuperação continua das
lacunas de apredizagem.

Organização e correção dos
projetos desenvolvidos na aula.

Organização de material para
revisão dos conceitos não
assimilados.

Reunião do Conselho de Escola

OUTUBRO Feira Tecnológica. Recuperação continua das
lacunas de apredizagem.

Organização e correção dos
projetos desenvolvidos na aula.

Organização de material para
revisão dos conceitos não
assimilados.

C o n s e l h o  d e  c l a s s e
intermediário. Reuniões de
Curso

NOVEMBRO Recuperação continua das
lacunas de apredizagem.

Organização e correção dos
projetos desenvolvidos na aula.

Organização de material para
revisão dos conceitos não
assimilados.

Reunião de Conselho de Escola
e Reunião Pedagógica

DEZEMBRO Recuperação continua das
lacunas de apredizagem.

Organização e correção dos
projetos desenvolvidos na aula.

Reunião de Conselho Final e
Planejamento
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
-Sites de tecnologia e informação.

http://www.cursou.com.br/educacao/quimica/

http://agracadaquimica.com.br/?ds=1

http://www.soq.com.br/

-Slides preparados pela professora e disponibilizados no e-mail da sala.

-Fonseca, Martha Reis Marques da. Química: volume 2. – 2. ed. – São Paulo: Paulo: Ática, 2016.

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade de integração: Semana Paulo Freire.

•Festa Junina.

•08 a 11/10 - Feira Tecnológica.

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Recuperação Contínua:

• retomada da aula anterior;

• Correção de prova

• Monitoria em grupo

Recuperação Paralela:

• Tarefa (resolução de exercícios)

Recuperação Individualizada:

• Tarefa (resolução de exercícios)

VIII – Identificação:
Nome do Professor: MAYARA REGINA DOS SANTOS RUY FIGUEIRA

Assinatura: Data:____/____/________

IX – Parecer do Coordenador de Curso:

O planejamento deste componente curricular apresenta metodologias de ensino diversificadas, trabalhando a teoria e a prática,
contextualizando os conceitos com o dia a dia do aluno e valorizando o trabalho em equipe. Os instrumentos e critérios de avaliação,
bem como de recuperação, possibilitam que o aluno possa ser avaliado de maneira holística e de forma contínua. Também está em
consonância com o projeto pedagógico dessa Unidade Escolar através de propostas de integração e/ou interdisciplinares. Diante do
exposto, manifesto-me favorável a execução desse plano de trabalho.

Nome do Coordenador: MARLI HELENICE GAIOTTO CAZARIM EL KADRE

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

X– Replanejamento:


