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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: 3ª 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconhecer e compreender a ciência e 
tecnologia química como criação 
humana, portanto inseridas na história 
e na sociedade em diferentes 
épocas.alimentícios. 
 
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. 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 
 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar o problema e formular questões 
que possam explicá-lo. 
 
 
 
 
 Aplicar raciocínios dedutivos e indutivos 
orientar a sua solução.interdisciplinar;  
 
 
 
 
Comparar problemáticos atuais com as de 
outros momentos históricos. 
Comparar e identificar fenômenos. 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
  
 
 
 
 
 
 

*Termoquímica – Entalpia e sua 
variação (reação exotérmica e 
endotérmica); Equação termoquímica; 
Calor ou entalpia das reações ( entalpia 
de formação, combustão e energia de 
ligação). Lei de Hess.   
 
*Equilíbrio Químico – Constante de 
equilíbrio; deslocamento de equilíbrio ( 
concentração, pressão temperatura, 
efeitos dos catalisadores). 
 
*Química Orgânica – Composição; 
encadeamento; 
Classificação do carbono; classificação 
das cadeias carbônicas ( Quanto a 
disposição dos átomos, quanto a ligação 
entre os átomos e quanto a natureza 
dos átomos que compõem a cadeia). 
*Hidrocarboneto – Hidrocarbonetos 
alifáticos; hidrocarbonetos cíclicos e 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Descrever fenômenos, substâncias, 
materiais, propriedades e eventos 
químicos, em linguagem científica, 
relacionando-os a descrições na 
linguagem corrente. 
 
 
 
Elaborar e sistematizar comunicações 
descritivas e analíticas pertinentes a 
eventos químicos, utilizando linguagem 
científica. 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
. 

 
 
 
 
Comparar, classificar, estabelecer relações, 
organizar e arquivar dados experimentais ou 
outros.Interpretar e criticar resultados numa 
situação concreta. 
 
 
 
 
Recorrer os modelos, esboços, fatos 
conhecidos e suas análises e interpretação 
de fenômenos. 
Articular conhecimentos de diferentes 
naturezas e áreas numa perspectiva 
 

 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

fontes de hidrocarbonetos (Petróleo). 
Fontes de energia esgotável e 
renovável. 
 
*Funções Orgânicas Contendo Oxigênio 
– *Álcoois; Fenóis; Aldeídos; Cetonas; 
Ácidos Carboxílicos; Éteres. 
*Funções Nitrogenadas – Aminas e 
Amidas. 
*Haletos Orgânicos. 
*Isomeria - Plana, Geométrica e Óptica.  
 
*Radioatividade e Energia Nuclear -  A 
descoberta da radioatividade; conceito; 
emissões nucleares; radioiatividade e 
estrutura do átomo; transformações 
nucleares ( Lei dde Soody e lei de 
Soody-Fajjans-Russel); desintegração 
radioativa ( meia-vida); efeitos da 
radiação no corpo humano, aplicações 
de materiais radioativos; diferença entre 
fissão e fusão nuclear. 
*Acidentes Nucleares; conseqüências 
para o ambiente e para o ser humano. 
*Usinas Nucleares. 
*Lixo Nuclear. 
 *Bombas Atômicas. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:                                                                                                                   Série: 
 

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

1 

*Termoquímica – Entalpia 
e sua variação (reação 
exotérmica e 
endotérmica); Equação 
termoquímica; Calor ou 
entalpia das reações ( 
entalpia de formação, 
combustão e energia de 
ligação). Lei de Hess. 

Troca de energia 
acompanhando 
transformações, tais 
como misturas, 
transições de fases, 
reações químicas, e 
incluindo cálculos de 
grandezas tais como a 
capacidade térmica, o 
calor de combustão, o 
calor de formação, a 
entalpia e a energia livre. 

Aula expositiva, dialogada,demonstrações 
e aplicações em seu meio. 

 
27/01 a 12/04 

2 

*Equilíbrio Químico – 
Constante de equilíbrio; 
deslocamento de 
equilíbrio (concentração, 
pressão temperatura, 
efeitos dos catalisadores). 

Situação em que a 
proporção entre os 
reagentes e produtos de 
uma reação química se 
mantém constante ao 
longo do tempo. 

Aula expositiva, dialogada, exercícios e 
aplicações. 

 
14/04 a 09/05 
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3 

*Química Orgânica – 
Composição; 
encadeamento; 
Classificação do carbono; 
classificação das cadeias 
carbônicas ( Quanto a 
disposição dos átomos, 
quanto a ligação entre os 
átomos e quanto a 
natureza dos átomos que 
compõem a cadeia). 
*Hidrocarboneto – 
Hidrocarbonetos alifáticos; 
hidrocarbonetos cíclicos e 
fontes de hidrocarbonetos 
(Petróleo). 
*Fontes de energia 
esgotável e renovável. 

Essa parte da química, 
além de estudar a 
estrutura, propriedades, 
composição, reações1 e 
síntese de compostos 
orgânicos que, por 
definição, contenham 
carbono, pode também 
conter outros elementos 
como o oxigênio e o 
hidrogênio. 

Aula expositiva, dialogada com discussões. 
Uso do DataShow. 
Textos sobre o Petróleo e carvão, 
questionamento e opiniões formadas. 
Pesquisas em livros e internet para melhor 
aquisição de conceitos. 
Contextualização das formas de energia e 
o ser humano. 
Andamento do Projeto Fontes de Energia. 

 
12/05 a 08/08 

4 

*Funções Orgânicas 
Contendo Oxigênio – 
Álcoois; Fenóis; Aldeídos; 
Cetonas; Ácidos 
Carboxílicos; Éteres. 
*Funções Nitrogenadas – 
Aminas e Amidas. 
*Haletos Orgânicos. 
*Isomeria – Plana, 
Geométrica e Óptica 

Compostos orgânicos 
que têm estrutura 
química semelhante e, 
consequentemente, 
comportamento químico 
similar. 

Aula expositiva, dialogada com discussões. 
Pesquisas em livros e internet para melhor 
aquisição de conceitos. 
Andamento do Projeto Fontes de Energia. 

 
11/08 a 10/10 
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5 

*Radioatividade e Energia 
Nuclear -  A descoberta da 
radioatividade; conceito; 
emissões nucleares; 
radioiatividade e estrutura 
do átomo; transformações 
nucleares ( Lei dde Soody 
e lei de Soody-Fajjans-
Russel); desintegração 
radioativa ( meia-vida); 
efeitos da radiação no 
corpo humano, aplicações 
de materiais radioativos; 
diferença entre fissão e 
fusão nuclear. 
*Acidentes Nucleares; 
conseqüências para o 
ambiente e para o ser 
humano. 
*Usinas Nucleares. 
*Lixo Nuclear. 
*Bombas Atômicas. 

Fenômeno natural ou 
artificial, pelo qual 
algumas substâncias ou 
elementos químicos, 
chamados radioativos, 
são capazes de emitir 
radiações,1 as quais têm 
a propriedade de 
impressionar placas 
fotográficas, ionizar 
gases, produzir 
fluorescência, atravessar 
corpos opacos à luz 
ordinária, etc. 

Aula expositiva, dialogada com discussão e 
questionamento. 
Uso DataShow. 
Vídeos, filmes, 
 Reportagens de telejornais. 
Fotos das conseqüências da Bomba 
Atômica. 
Pesquisas em livros e internet para melhor 
aquisição de conceitos. 
 

 
13/10 a 11/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular:  Quimica                                                                                                                Série: 3º 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de Desempenho 

Evidências de 
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. 

Selecionar fontes de 
informação. 
 

Atividades experimentais Busca de novos 
complementos para as 
atividades nas aulas. 
 

Apresentação de trabalhos 
pesquisados através de 
seminários  
 

Construir uma visão 
sistematizada das 
diferentes linguagens e 
campos de estudo da 
Química, estabelecendo 
conexões entre seus 
diferentes temas e 
conteúdos. 

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

Reportagem de revistas e 
jornais. 
 

Observação e anotações 
dos procedimentos, por 
exemplo de aluas práticas 
e resolução de exercícios 
em sala de aula e extra-
classe. 
 

Comportamento adequado 
em laboratório e domínio 
no procedimento. 
 

Consultar e pesquisar 
diferentes fontes de 
informação, como 
enciclopédias, textos 
didáticos, manuais, teses, 
Internet, entrevistas a 
técnicos e especialistas. 

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. 
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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”. 

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

Exercícios de fixação. 
Representações e 
demonstrações 
práticas. 
 

Pontualidade nos 
exercícios. 

Desenvolver raciocínio. 

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 de 
medicamentos; ou 
mencionados em notícias e 
artigos jornalísticos. 

Organizar informações para 
realizar trabalhos e 
pesquisas. 
 

Relatórios. 
 
Participação ativa. 
 
Textos didáticos. 
 
Vídeos. 
 

Entregar com pontualidade 
e organização. 
 
 
 
 
 
 
 

Organização e 
pontualidade. 
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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:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


