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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: 2ª 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*.  

 
 Ensino Técnico Integrado ao Médio 

 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2014 
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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. 
 
 
 
 
 
4. 
 

Ler e interpretar informações e dados 
apresentados com diferentes 
linguagens ou formas de 
representação, - como símbolos, 
fórmulas e equações químicas, tabelas, 
gráficos, esquemas, equações. 
 
Construir uma visão sistematizada das 
diferentes linguagens e campos de 
estudo da Química, estabelecendo 
conexões entre seus diferentes temas e 
conteúdos. 
 
Consultar e pesquisar diferentes fontes 
de informação, como enciclopédias, 
textos didáticos, manuais, teses, 
Internet, entrevistas a técnicos e 
especialistas.  
 
Descrever fenômenos, substâncias, 
materiais, propriedades e eventos 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4 
 

Articular conhecimentos de diferentes 
naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar. 
 

 
 
 

Identificar o problema e formular questões 
que possam explicá-lo e orientar a sua 
solução. 

 
 
 
Aplicar raciocínios dedutivos e indutivos. 

 
 
 
 
 
Comparar problemas atuais com as de outros 
momentos históricos. 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
  
 
 
 

Equações químicas e Reações de Óxido 
– Redução, Balanceamento das 
equações químicas. 
 
 
Funções Inorgânicas: Ácidos, Bases, 
Sais e Óxidos. Características, 
propriedades, nomenclatura, indicadores 
químicos e escala de pH, reação de 
neutralização total e parcial de uma 
substância, benefícios, malefícios e 
conseqüências para o meio ambiente e 
os seres vivos existentes. 
 
 
Energia e transformação química  
Eletroquímica – Oxi-redução e pilhas 
elétricas. Força eletromotriz da pilha. 
Eletrólise: Eletrólise ígnea, eletrólise em 
solução aquosa, comparação do 
funcionamento das pilhas com a 
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5. 
 

químicos, em linguagem científica, 
relacionando-os a descrições na 
linguagem corrente; por exemplo, 
articulando o significado de idéias como 
queima com o conceito científico de 
combustão, dando o significado 
adequado para expressões como 
“produto natural”, “sabonete neutro”, ou 
“alface orgânica”. 
 
Elaborar e sistematizar comunicações 
descritivas e analíticas pertinentes a 
eventos químicos, utilizando linguagem 
científica, por exemplo, relatar visita a 
uma indústria química, informando 
sobre seus processos; elaborar 
relatório de experimento, descrevendo 
materiais, procedimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparar, classificar, estabelecer relações, 
organizar e arquivar dados experimentais ou 
outros; 

 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 

eletrólise.  
 
Soluções: Tipos de soluções e 
solubilidade. Concentração comum; 
concentração molar; concentração 
molal;  titulo e porcentagem em massa; 
densidade e diluição da solução. 
  
 
 
Propriedades Coligativas: Pressão 
máxima de vapor e ponto de ebulição. 
Efeitos coligativos – Tonscopia, 
ebulioscopia, crioscopia. 
 



Centro Paula Souza – Cetec - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2014 
 
 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:                                                                                                                   Série: 
 

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

1 

Equações químicas e 
Reações de Óxido – 
Redução, Balanceamento 
das equações químicas. 

 Diversos conceitos existem 
os quais provêem 
definições alternativas para 
os mecanismos de reação 
envolvidos e suas aplicação 
em resolver problemas 
relacionados. 

Aula expositiva, dialogada, exercícios e 
pesquisas. 
 

 
 

27 / 01 a 12 / 04 

2 

Funções Inorgânicas: 
Ácidos, Bases, Sais e 
Óxidos. Características, 
propriedades, 
nomenclatura, indicadores 
químicos e escala de pH, 
reação de neutralização 
total e parcial de uma 
substância, benefícios, 
malefícios e 
conseqüências para o 
meio ambiente e os seres 
vivos existentes. 

 Na Química Inorgânica 
as funções são quatro: 
ácidos, bases, sais e 
óxidos. 

Aula expositiva; 
Projetor Data Show. 
Atividades experimentais, laboratório 
(Relatórios). 

 
 

14/04 a 11/06 
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3 

Energia e transformação 
química  
Eletroquímica – Oxi-
redução e pilhas elétricas. 
Força eletromotriz da 
pilha. 
Eletrólise: Eletrólise ígnea, 
eletrólise em solução 
aquosa, comparação do 
funcionamento das pilhas 
com a eletrólise.  

aprofundar os 
conhecimentos sobre 
essas fontesde energia, 
além de aprender a fazer 
previsões e propor 
explicações sobrea 
origem e as diferentes 
manifestações da energia 
em processos químicos. 

Aula expositiva, dialogada, exercícios e 
pesquisas.Montagem e funcionamento da 
pilha DataShow. 

 
 

20/07 a 19/09 

4 

Soluções: Tipos de 
soluções e solubilidade. 
Concentração comum; 
concentração molar; 
concentração molal;  titulo 
e porcentagem em massa; 
densidade e diluição da 
solução. 

Quantidade máxima que 
uma substância pode 
dissolver-se em um líquido, 
e expressa-se em mols por 
litro, gramas por litro ou em 
porcentagem de 
soluto/solvente. 

Aulas expositivas,aulas dialogadas, 
exemplos do cotidiano, gráficos. 

 
 

22/09 a 14/11 

5 

Propriedades Coligativas: 
Pressão máxima de vapor 
e ponto de ebulição. 
Efeitos coligativos – 
Tonscopia, ebulioscopia, 
crioscopia. 

 Propriedades físicas que 
se somam pela presença 
de um ou mais solutos e 
dependem única e 
exclusivamente 
do número de partículas 
(moléculasou íons) que 
estão dispersas na 
solução, não dependendo 
da natureza do soluto. 

Aulas dialogadas, pesquisas, resolução de 
exercícios, trabalho em grupo e individual. 

 
 

17/11 a 11/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Quimica                                                                                                              Série: 2 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

Ler e interpretar 
informações e dados 
apresentados com 
diferentes linguagens ou 
formas de representação, - 
como símbolos, fórmulas e 
equações químicas, 
tabelas, gráficos, 
esquemas, equações.. 

Organizar informações para 
realizar trabalhos e 
pesquisas. 
 

 Relatório oral ou escrito; 
 Avaliações objetivas; 
 Aulas práticas; 
 Demonstração de 
interesse. 

Clareza; 
 Pontualidade nas entregas 
de trabalhos; 
 Participação contínua. 

 Fontes consultadas; 
 Informações selecionadas 
e organizadas com ordem 
de relevância. 
 Facilidade em 
contextualizar e transferir 
conceitos. 

 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. 

 
Selecionar fontes de 
informação. 
 

 Relatório oral e escrito; 
Exercícios avaliatórios;  
 Aulas práticas; 
 Demonstração e 
interesse; 
 Contextualização do 
macro com o micro. 

Criticidade; 
 Clareza; 
 Pontualidade nos 
trabalhos; 
 Precisão e 
contextualização. 

 Facilidade em relacionar 
as disciplinas afins com 
informações organizadas. 
 Fontes de consulta. 

 Consultar e pesquisar 
diferentes fontes de 
informação, como 
enciclopédias, textos 

Discutir sobre o assunto 
quando este for citado em 
TV, rádio, revistas, jornais, 
Internet ou qualquer outra 

 Montagem e 
desenvolvimento de 
atividades 
interdisciplinares; 

 Clareza; 
 Pontualidade; 
 Criticidade e 
contextualização; 

 Facilidade de 
contextualizar as formas 
variadas de poluição na 
biosfera;- Fontes de 
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didáticos, manuais, teses, 
Internet, entrevistas a 
técnicos e especialistas. 

fonte. 
 

 Atividades em grupos e 
variadas. 
 

 Participação e interesse; 
 Criticidade e precisão nos 
fatos abordados; 
 Mapa conceitual. 

consultas; 
Relacionar os problemas e 
conseqüências de ação do 
Homem na natureza. 

Descrever fenômenos, 
substâncias, materiais, 
propriedades e eventos 
químicos, em linguagem 
científica, relacionando-os 
a descrições na linguagem 
corrente; por exemplo, 
articulando o significado de 
idéias como queima com o 
conceito científico de 
combustão, dando o 
significado adequado para 
expressões como “produto 
natural”, “sabonete neutro”, 
ou “alface orgânica”. 

 
Desenvolver projetos 
disciplinares no decorrer do 
semestre. 
 

Avaliações objetivas; 
 Aulas práticas; 
 Demonstração de 
interesse. 

Busca de novos 
complementos para as 
atividades nas aulas. 
 

Conseguir interpretar e 
obter um resultado 
satisfatório em questões 
propostas. 
 
 

Elaborar e sistematizar 
comunicações descritivas e 
analíticas pertinentes a 
eventos químicos, 
utilizando linguagem 
científica, informando sobre 
seus processos; elaborar 
relatório de experimento, 
descrevendo materiais, 
procedimentos e 
conclusões; elaborar 
questões para entrevista a 
técnico de algum campo da 

Interpretar e identificar 
unidades de medidas. 
Pesquisar diferentes fontes 
de informações. 
 
Interpretar e compreender 
gráficos e tabelas. 

Atividades em grupos e 
variadas; 
Demonstração e 
interesse. 
 

Clareza; 
 Pontualidade; 
 Criticidade e 
contextualização; 
 Participação e interesse. 

Organização e 
pontualidade. 
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química, apresentar 
seminários e fazer 
sínteses. 

 
 
 
 
 
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 
Embasamento conceitual 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


