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Etec  Dr. “José Luiz Viana Coutinho” de Jales 

Código: 073 Município: Jales 

EE:  

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

Qualificação: 1ª Série Série: A e B 

Componente Curricular: Química 

C.H. Semanal: 02  Professor: Maristela dos Santos Oliveira 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
Construir uma visão sistematizada das diferentes linguagens e campos de estudo da 
Química 

Reconhecer e compreender símbolos, códigos e nomenclatura própria da Química e da 
tecnologia química 

Descrever fenômenos, substâncias, materiais, propriedades e eventos químicos, 
Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva. 
 

Atribuições/Responsabilidades 

* Elaborar projetos analisando suas viabilidades práticas, econômicas e ambientais.*  

* Conscientizar-se sobre a importância de preservar o meio ambiente*.  
*Analisar e compreender os conceitos fundamentais da química*.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
        (Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser 
lançadas nos campos abaixo) 
 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Série: 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Reconhecer e compreender a ciência e 
tecnologia química como criação 
humana, portanto inseridas na história 
e na sociedade em diferentes épocas; 
Por exemplo, identificar a alquimia, na 
Idade Média, como visão de mundo 
típica da época. 
 
Perceber o papel desempenhado pela 
química no desenvolvimento 
tecnológico e a complexa relação entre 
ciência e tecnologia ao longo da 
história; por exemplo, perceber que a 
manipulação do ferro e suas ligas, 
empírica e mítica, tinham a ver, no 
passado, com o poder do grupo social 
que a detinha e hoje explicada pela 
ciência, continua relacionada a 
aspectos políticos e sociais 
 
Compreender que as interações entre 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 

Reconhecer e compreender símbolos, 
códigos e nomenclatura própria da Química e 
da tecnologia química: por exemplo, 
interpretar símbolos e termos químicos em 
rótulos de produtos alimentícios, águas 
minerais, produtos de limpeza e bulas 
medicamentos. 
Identificar e relacionar unidades de medidas 
usadas para diferentes qrandezas como 
massa, energia, tempo, densidade. 
Ler e interpretar informações e dados  
apresentados com diferentes linguagens ou 
formas de representação, como símbolos, 
fórmulas, equações químicas, tabelas e 
gráficos. 

 
Adquirir uma compreensão do mundo da qual 
a Química é parte integrante através dos 
problemas que ela consegue resolver e 
outros fenômenos que podem ser descritos 
por seus conceitos e modelos. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 

Introdução a Química e conceitos 
fundamentais – Matéria, energia, 
átomos, moléculas. Transformações 
químicas no dia-a-dia: transformações 
das substâncias, tipos e propriedades 
gerais das substâncias. Misturas 
homogêneas e misturas herogêneas, 
processos de separação se misturas. 
Relação entre temperatura de fusão e 
temperatura de ebulição. 
  
 
 
 
 
Primeiros modelos de construção da 
matéria: ( Teorias filosóficas sobre a 
natureza da matéria; modelo atômico de 
Dalton; modelo de atômico de Thonson; 
modelo atômico de Rutherford; modelo 
atômico de Rutherford-Borh). Átomo – 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 

matéria e energia, em um certo tempo, 
resultam e modificações da forma ou 
natureza da matéria, considerando os 
aspectos qualitativos e macroscópicos. 
Por exemplo, desgaste mecânico que 
modifica a sua forma, ou por outra 
interação, que modifica a natureza do 
material; interações de calcário com o 
calor resultam em modificações na 
natureza; obtendo-se um novo material; 
a cal. 
 
Reconhecer modelos explicativos de 
diferentes épocas sobre natureza dos 
materiais e suas transformações; por 
exemplo; identificar os principais 
modelos de constituição da matéria 
criada ao longo do desenvolvimento 
científico; 
 
Reconhecer, nas limitações de um 
modelo explicativo, a necessidade de 
alterá-lo; por exemplo, perceber até o 
modelo de Rutherford foi suficiente e 
por quais razões precisou dar lugar a 
outra imagem do átomo. 
 
Elaborar e utilizar modelos científicos 
que modifiquem as explicações do 
senso comum, por exemplo, a idéia de 
que óleo e água não se misturam 

 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 

Construir uma visão sistematizada de 
diferentes linguagens e campos de estudos 
da Química, estabelecendo conexões entre 
seus diferentes temas e conteúdos.  
 
Ler e interpretar informações e dados 
apresentados com diferentes linguagens ou 
formas de representação, como símbolos, 
fórmulas, equações químicas, tabelas e 
gráficos. 

Descrever fenômenos, substâncias, 
materiais, propriedades e eventos químicos 
em linguagem científica. 
  
Reconhecer e compreender símbolos, 
códigos e nomenclatura própria da Química e 
da tecnologia química: por exemplo, 
interpretar símbolos e termos químicos em 
rótulos de produtos alimentícios, águas 
minerais, produtos de limpeza e bulas 
medicamentos. 
Descrever fenômenos, substâncias, 
materiais, propriedades e eventos químicos 
em linguagem científica. 
 
Construir uma visão sistematizada de 
diferentes linguagens e campos de estudos 
da Química, estabelecendo conexões entre 
seus diferentes temas e conteúdos. 
 
 

 
 
 
 
3. 
 
  
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 

linguagem química, símbolos, massa 
atômica e estrutura atômica. 
 
Tabela Periódica -  Elementos químicos, 
descobertas dos elementos.  
Organização da tabela periódica –
Famílias ou grupos; períodos; 
localização na tabela; classificação dos 
elementos. Os elementos e a 
manutenção da vida. 
Propriedades periódicas. 
 
Ligações Químicas -  Teoria do octeto -
Ligação iônica, covalente, covalente 
dativa e metálica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polaridade das ligações químicas e das 
moléculas.  
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

devido a diferença de densidade e não 
por questão de interação entre 
partículas. 
 
 
Reconhecer as variações no 
movimento com variações na 
quantidade de movimento nas partes 
do sistema juntamente com sua 
conservação no sistema todo. 
 
 
 
Construir uma visão sistematizada de 
diferentes linguagens e campos de 
estudos da Química, estabelecendo 
conexões entre seus diferentes temas e 
conteúdos. 

 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 

Descrever fenômenos, substâncias, 
materiais, propriedades e eventos químicos 
em linguagem científica. 
 
 
Reconhecer e compreender símbolos, 
códigos e nomenclatura própria da Química 
e da tecnologia química: por exemplo, 
interpretar símbolos e termos químicos em 
rótulos de produtos alimentícios, águas 
minerais, produtos de limpeza e bulas 
medicamentos. 
 
 
Ler e interpretar informações e dados 
apresentados com diferentes linguagens ou 
formas de representação, como símbolos, 
fórmulas, equações químicas, tabelas e 
gráficos. 

 

 
6. 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

Reações químicas - adição, 
decomposição e simples troca e dupla 
troca. 
 
 
Relações de massa – Massa atômica e 
molecular; mol. Cálculo estequiométrico 
– Lei de Lavoisier e Lei de Proust.  
 
 
 
 
 
 
Cinética - Aspectos dinâmicos das 
transformações: rapidez das reações 
químicas ou velocidade das reações 
químicas. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:                                                                                                                   Série: 
 
Habilidade 
(Identificar 

pelo 
número) 

Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

1 

Introdução a Química e 
conceitos fundamentais – 
Matéria, energia, átomos, 
moléculas. 
Transformações químicas 
no dia-a-dia: 
transformações das 
substâncias, tipos e 
propriedades gerais das 
substâncias. Misturas 
homogêneas e misturas 
herogêneas, procesos de 
separação se misturas. 
Relação entre temperatura 
de fusão e temperatura de 
ebulição. 

A química emprega as 
definições da física para 
noções gerais como as 
de matéria, energia e 
interação (fenômeno do 
qual participam a matéria 
e a energia). Além disso, 
deve responder a 
questões mais 
específicas que se 
produzem no 
desenvolvimento de sua 
atividade, dedicada 
principalmente aos 
fenômenos de 
transformação da matéria 
a partir da modificação 
de sua constituição 
interna ou de suas 
características 
estruturais. 

Aulas dialogadas, atividades na sala de 
aula, extra classe e exercícios. 
 

 
 

27 / 01 a 14 / 03 
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2 

Primeiros modelos de 
construção da matéria: ( 
Teorias filosóficas sobre a 
natureza da matéria; 
modelo atômico de Dalton; 
modelo de atômico de 
Thonson; modelo atômico 
de Rutherford; modelo 
atômico de Rutherford-
Borh). Átomo – linguagem 
química, símbolos, massa 
atômica e estrutura 
atômica. 

A química admite os 
modelos de constituição 
interna da matéria 
criados pela física 
atômica e nuclear, 
segundo os quais todos 
os elementos conhecidos 
da natureza se compõem 
de três tipos básicos de 
partículas, denominadas 
prótons, nêutrons e 
elétrons 

Aulas expositivas, uso do DataShow, 
atividades na sala de aula, extra classe e 
exercícios. 

 
 

17/03 a 12/04 
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3 

Tabela Periódica -  
Elementos químicos, 
descobertas dos 
elementos.  Organização 
da tabela periódica –
Famílias ou grupos; 
períodos; localização na 
tabela; classificação dos 
elementos. Os elementos 
e a manutenção da vida. 
Propriedades periódicas. 

A aplicação da 
eletricidade à química se 
consolidou na descoberta 
e no isolamento de 
numerosos elementos e 
compostos, ao mesmo 
tempo em que se 
obtinham importantes 
avanços nos sistemas de 
classificação das 
substâncias químicas. 
Essas conquistas 
conduziriam à elaboração 
da tabela periódica dos 
elementos químicos, 
agrupados em função da 
semelhança de suas 
propriedades. 

Uso da tabela para melhor compreensão e 
orientação para aprendizado.  
 Pesquisa sobre alguns elementos 
químicos. 

 
 

14/04 a 16/05 

4 

Ligações Químicas -  
Teoria do octeto -Ligação 
iônica, covalente, 
covalente dativa e 
metálica. 

Conhecer os diferentes 
modelos de ligações 
químicas permite a 
compreensão de diversos  
fenômenos que ocorrem 
ao nosso redor. 

Aulas expositivas e dialogadas. Uso de 
computador para pesquisa. 

 
 

18/05 a 11/06 
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5 

Forças intermoleculares – 
polaridade das ligações e 
polaridade das moléculas 
e tipos de forças 
intermoleculares. 

Os esforços de Lavoisier 
e seus continuadores no 
sentido de estabelecer 
princípios universais e 
um método de 
nomenclatura geral 
deram seus frutos 
durante o século XIX. 

Aulas expositivas, uso do DataShow, 
atividades na sala de aula, extra classe e 
exercícios. 

 
 

20/07 a 29/08 

6 

Reações químicas - 
adição, decomposição e 

simples troca e dupla 
troca. 

Os elétrons, partículas 
subatômicas elementares 
de carga elétrica 
negativa, passaram a ser 
entendidos como os 
responsáveis pelas 
reações químicas, 
consideradas, a partir da 
adoção dessas teorias, 
como fenômenos de 
intercâmbio energético e 
estrutural. 

Aulas  expositivas e dialogadas.  
 

 
 

01/09 a 03/10 
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7 

Relações de massa – 
Massa atômica e 
molecular; mol. Cálculo 
estequiométrico – Lei de 
Lavoisier e Lei de Proust.  

Esses axiomas, apoiados 
na experimentação, 
descrevem as regras 
básicas de toda reação 
química quanto a 
distribuição de massa, 
volumes e 
proporcionalidade de 
relações numéricas entre 
os componentes 
elementares de 
diferentes espécies. 

Aulas expositivas, aulas dialogadas, 
exemplos do cotidiano. 

 
 

06/10 a 31/10 

8 

Cinética - Aspectos 
dinâmicos das 
transformações: rapidez 
das reações químicas ou 
velocidade das reações 
químicas. 

Química cinética oferece 
um quadro de 
interpretações sobre a 
natureza do equilíbrio 
entre as espécies 
químicas e as 
velocidades e 
características dinâmicas 
das reações químicas. 

Aulas expositivas, aulas dialogadas, 
exemplos do cotidiano e construção de 
gráficos. 

 
 

03/11 a 11/12 

 
 
 
 
 
IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular:                                                                                                                  Série: 
 

Competência Indicadores de Domínio Instrumentos de Critérios de Desempenho Evidências de 
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Avaliação Desempenho 
Reconhecer e 
compreender a ciência e 
tecnologia química como 
criação humana, portanto 
inseridas na história e na 
sociedade em diferentes 
épocas; Por exemplo, 
identificar a alquimia, na 
Idade Média, como visão 
de mundo típica da época. 

Organizar informações para 
realizar trabalhos e 
pesquisas. 
 

 
Textos didáticos. 
 
 
Vídeos. 
 

Participação nas aulas com 
perguntas e sugestões e 
materiais por eles 
adquiridos em unidades 
fora da escola. 

 
 
Conseguir interpretar e 
obter um resultado 
satisfatório em questões 
propostas. 
 
 

Perceber o papel 
desempenhado pela 
química no 
desenvolvimento 
tecnológico e a complexa 
relação entre ciência e 
tecnologia ao longo da 
história; por exemplo, 
perceber que a 
manipulação do ferro e 
suas ligas, empírica e 
mítica, tinham a ver, no 
passado, com o poder do 
grupo social que a detinha 
e hoje explicada pela 
ciência, continua 
relacionada a aspectos 
políticos e sociais. 

 
Selecionar fontes de 
informação. 
 

Atividades experimentais 

Busca de novos 
complementos para as 
atividades nas aulas. 
 

 
 
 
Apresentação de trabalhos 
pesquisados através de 
seminários  
 
 
 
 

 
Compreender que as 
interações entre matéria e 

Discutir sobre o assunto 
quando este for citado em 
TV, rádio, revistas, jornais, 

Reportagem de revistas e 
jornais. 
 

Observação e anotações 
dos procedimentos, por 
exemplo de aluas práticas 

 
Comportamento adequado 
em laboratório e domínio 
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energia, em um certo 
tempo, resultam e 
modificações da forma ou 
natureza da matéria, 
considerando os aspectos 
qualitativos e 
macroscópicos. Por 
exemplo, desgaste 
mecânico que modifica a 
sua forma, ou por outra 
interação, que modifica a 
natureza do material; 
interações de calcário com 
o calor resultam em 
modificações na natureza; 
obtendo-se um novo 
material; a cal. 

Internet ou qualquer outra 
fonte. 
 

e resolução de exercícios 
em saca de aula e extra-
classe. 
 

no procedimento. 
 

Reconhecer modelos 
explicativos de deferentes 
épocas sobre natureza dos 
materiais e suas 
transformações; por 
exemplo; identificar os 
principais modelos de 
constituição da matéria 
criada ao longo do 
desenvolvimento científico; 

Desenvolver projetos 
disciplinares no decorrer do 
semestre. 
 
 
 

Atividades livres (músicas, 
desenhos, poesias e 
outros). 
 
 
 

Entrega de trabalhos 
escritos manualmente. 

Identificar e reconhecer 
símbolos e modelos 
atômicos. 
 

Reconhecer, nas limitações 
de um modelo explicativo, 
a necessidade de alterá-lo; 
por exemplo, perceber até 
o modelo de Rutherford foi 

Interpretar e identificar 
unidades de medidas. 
Pesquisar diferentes fontes 
de informações. 
 

Representações e 
demonstrações práticas. 
 

Pontualidade e 
organização. 

Comportamento e 
organização. 
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suficiente e por quais 
razões precisou dar lugar a 
outra imagem do átomo. 
Elaborar e utilizar modelos 
científicos que modifiquem 
as explicações do senso 
comum, por exemplo, a 
idéia de que óleo e água 
não se misturam devido a 
diferença de densidade e 
não por questão de 
interação entre partículas. 

Interpretar e compreender 
gráficos e tabelas. 

Relatórios. 
 

Pontualidade e 
organização. 

Sistematização. 

 
 
 
 
 
Exemplo: 
 

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
Componente Curricular: Visita Domiciliária 

 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Analisar as necessidades do 
cliente a ser atendido no 
domicílio, assegurando uma 
melhor qualidade de vida 

Identificar os principais 
problemas de saúde do cliente 

Relacionar as prioridades de 
atendimento 

Registrar as visitas domiciliares 

Prontuários 
Planos de Cuidados 
Relatórios de visitas 
domiciliares 
Exposição oral 

Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos 
técnicos 
Linguagem adequada 
Coerência 

Registros e exposições orais 
baseados nas necessidades 
do cliente, com orientações 
claras e propositivas, 
devidamente  
fundamentadas em preceitos 
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Embasamento conceitual 
 

teóricos. 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos 
os devidos valores. É “de onde surge a nota/menção do ”. O professor deve estabelecer 
os critérios adotados para avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de 
Trabalho do Componente Curricular no início do semestre deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

X 
Prova Dissertativa 

 
Prova Prática 

X 
Participação/interação na 
aula 

X 
Prova com Testes 
Objetivos 

 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

X 
Prova com Consulta 

X 
Resolução de 
Exercícios 

X 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

 
Prova Oral 

X 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

X 
Freqüência em 
Escala/estágio 

 
Outro............................. 

X 
Trabalhos/Pesq em 
grupo 

X 
Iniciativa e proatividade 

  
 

Outro............................. 
X 

Comportamento e 
disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

  30%  90%  X 30%  90%  X 30%  90% 

 X 40%  100%   40%  100%   40%  100% 

  50%     50%     50%   
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Livro didático: Química na abordagem do cotidiano. 
Clickideia 
 
VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
Aula com atendimento direcionado para sanar as dificuldades individuais, com 
atividades diversificadas visando atender individualmente cada educando. 
 
 

VIII– Identificação: 

Nome do professor: Maristela dos Santos Oliveira 

Assinatura:                                                                                        Data: 25/02/2014 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso deverá 
verificar se o planejamento do professor está de acordo com o que está estabelecido do Plano de 
Curso para esse Componente Curricular, em especial no que diz respeito às bases científicas 
indicadas. 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


