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I – Competências e respectivas habilidades e valores.

1. Competência:

Entender e utilizar textos de diferente natureza: tabelas, gráficos, expressões algébricas,
expressões geométricas, ícones, gestos etc.

Habilidades:

- Traduzir a linguagem discursiva (verbal) para outras linguagens (simbólicas) e vice-versa.
- Expressar quantitativa e qualitativamente dados relacionados a contextos socioeconômicos,
científicos ou cotidianos.

Valores:

a. Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e linguagens mais adequadas a cada situação.

2. Competência:

Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos
com seus contextos, segundo os seguintes aspectos: natureza; função; organização;
estrutura; condições de produção e de recepção.



Habilidades:

-
Utilizar tabelas classificatórias e critérios organizacionais.
- Decodificar símbolos, fórmulas, expressões, reações etc.

Valores:

a. Apreço pela pesquisa e pelo conhecimento.
b. Interesse em conhecer a realidade.

3. Competência: Questionar processos naturais, socioculturais e tecnológicos, identificando
regularidades, apresentando interpretações e prevendo evoluções.

Habilidades:

- Reconhecer o significado e a importâncias dos elementos da natureza para a manutenção da vida.
- Identificar elementos e processos naturais que indicam regularidade ou desequilíbrio do ponto de
vista ecológico.
- Reconhecer os processos de intervenção do homem na natureza para a produção de bens, o uso
social dos produtos dessa intervenção e suas implicações ambientais, sociais etc.

Valores:

a. Persistência e paciência durante as diversas fases da pesquisa.
b. Valorização da natureza, da cultura e do conhecimento científico.
c. Reconhecimento da sua responsabilidade pessoal e da coletiva na qualidade de vida das
comunidadesdas quais participa.

4. Competência: Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação
e de produção de espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem em seus
desdobramentos políticos, culturais, econômicos e humanos.

Habilidades:

- Utilizar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.

Valores:

a.Sentimento
de pertencimento e comprometimento em relação às comunidades das quais faz parte.
b. Interesse pela realidade em que está inserido.

a.Sentimento%20
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II – Plano Didático

Conhecimentos Procedimentos Didáticos Cronograma Dia /
Mês

➢ Apresentação da disciplina e contrato pedagógico.

➢ Aplicação da avaliação disgnóstica.

➢ Detabe sobre os conceitos prévios dos alunos.
05/02 a 15/02

➢ Matéria – constituição da matéria

➢ Introdução ao estudo da Química.

➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios
18/02 a 01/03

➢ Tipos de substâncias e propriedades gerais. ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios 07/03 a 15/03

➢ Tipos de substâncias e propriedades gerais. ➢ Atividade prática e resolução de exercícios. 18/03 a 29/03

➢ Tipos de misturas e processos de separação ➢ Utilização de vídeos, Aula prática e resolução dos exercícios. 01/04 a 12/04

➢ Tipos de misturas e processos de separação ➢ Utilização de vídeos, Aula prática e resolução dos exercícios. 15/04 a 26/04

➢ Teoria atômica de Dalton: Elemento químico. ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios. 29/04 a 10/05

➢ Modelos atômicos de Thomson e Rutherford. ➢ Aula expositiva com utilização de slides e vídeos. 13/05 a 24/05

➢ Estrutura do átomo: Número atômico e número de massa. ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios. 27/05 a 07/06

➢ Estrutura do átomo: Íons. ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios. 10/06 a 19/06

➢ Estrutura do átomo: Isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios. 24/06 a 02/07

➢ O modelo atômico de Bohr: Distribuição eletrônica nos níveis de energia ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios. 24/07 a 02/08

➢ O modelo atômico de Bohr: Distribuição eletrônica nos níveis de energia ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios. 07/08 a 16/08

➢ Tabela periódica: Propriedades gerais - metais, ametais, gases nobres e hidrogênio ➢ Jogos didáticos: batalha naval, bingo e palavras cruzadas. 19/08 a 30/08

➢ Tabela periódica: Organização períodos e famílias e Propriedades periódicas ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios. 02/09 a 13/09

➢ Teoria do Octeto: ligação Iônica. ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios. 16/09 a 27/09

➢ Teoria do octeto: ligação covalente. ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios. 30/09 a 11/10

➢ Teoria do octeto: ligação covalente. ➢ Utilização de modelo molecular e massa modelar para atividade em grupo. 16/10 a 25/10

➢ Teoria do octeto: ligação covalente. ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios. 28/10 a 08/11

➢ Ligação Metálica e as características dos compostos. ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios. 11/11 a 22/11

➢ Conceito de oxidação e redução ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios. 25/11 a 06/12

➢ Conceito de oxidação e redução ➢ Aula expositiva com uso da lousa e resolução de exercícios. 09/12 a 13/12



➢ Metalurgia e Siderurgia: extração dos metais, processo de obtenção e a omportância

➢ desses materiais no dia-a-dia.

➢ Aula dialogada na abordagem CTS
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

➢ Entender e utilizar textos de diferente
natureza: tabelas,  gráf icos,  expressões
algébricas, expressões geométricas, ícones,
gestos etc.

➢ Resolução de Exercícios
➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Resolução adequada a situação proposta,

➢ usando os conceitos aprendidos em sala

➢ Analisar, interpretar e aplicar os recursos
expressivos das linguagens, relacionando textos
com seus contextos, segundo os seguintes
aspectos: natureza; função; organização;
estrutura; condições de produção e de recepção.

➢ Prova Dissertativa (Individual)

➢ Compreensão.

➢ Construção de conceito.

➢ Capacidade de relacionar conceitos de
forma clara e objetiva.

➢ Competência: Questionar processos naturais,
socioculturais e tecnológicos, identificando
regularidades, apresentando interpretações e
prevendo evoluções.

➢ Participação em Sala de Aula

➢ Assiduidade

➢ Postura ética.

➢  Capacidade de agir para solucionar
problemas de forma a exercer sua cidadania,
tomando decisões com base em seus
conhecimentos para resolver problemas da
sociedade

➢  C o m p e t ê n c i a :  C o m p r e e n d e r  o
desenvolvimento da sociedade como processo
de ocupação e de produção de espaços físicos e
as relações da vida humana com a paisagem em
seus desdobramentos polít icos, culturais,
econômicos e humanos.

➢ Trabalho Dissertativo (em grupo)

➢ Compreensão

➢ Trabalho em Equipe

➢ Capacidade de compreender o papel da
química na sociedade e seu desenvolvimento
para a resolução de problemas, bem como ser
um cidadão crítico.
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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

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 06-10.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 e Reunião
do Conselho de Escola.

JUNHO
Palestra dos Integrantes da
CIPA da nossa unidade escolar.
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.

15- Sábado letivo referente aos
componentes curriculares do dia
04/03. 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 e planejamento

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.

Reun ião  do  Conse lho  de
Escola. Reunião da Direção
com Equ ipe  Pedagóg ica -
Administrativo. Entrega dos
resultados intermediários 3º
Bimestre.

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)
Acervos relacionados da biblioteca da Unidade Escolar

-Sites de tecnologia e informação.

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

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

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

-Fonseca, Martha Reis Marques da. Química: volume 1. – 2. ed. – São Paulo: Paulo: Ática, 2016.

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Projeto: Quem eu sou? Disciplinas relacionadas: Filosofia, Química e Biologia.

Festa Junina.

•06 a 10/05 – Atividade de integração: Semana Paulo Freire.

•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:

Bom dia Mayara,

Em CRITÉRIOS DE DESEMPENHO inserir apenas 1 item por linha.
Em MÊS - ATIVIDADES PREVISTAS inserir informações conforme calendário acadêmico 2019, verificar o mês de setembro.
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 com as devidas mudanças
sugeridas que poderão ser feitas a partir de agora através Replanejamento do PTD, que ficará liberado até o final do semestre.

Nome do Coordenador: WESLEY SOARES CAMARGO

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

X– Replanejamento:
12/03/2019 - MAYARA REGINA DOS SANTOS RUY FIGUEIRA
16:44 - Parte 3 - Excluiu Critérios; 16:45 - Parte 3 - Incluiu Critérios; 16:46 - Parte 3 - Incluiu Critérios; 16:48 - Parte 4 - Alterou
Atividades; 16:51 - Parte 4 - Alterou Atividades;


