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Plano de Ensino 

Universidade Federal do Espírito Santo Campus: São Mateus ES 

Curso: Licenciatura em Educação do Campo 

Departamento Responsável: Departamento de Educação e Ciências Humanas 

Data de Aprovação (Art. nº 91): 

Docente responsável: Vivian Estevam Cornelio 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8311750111380865 

Disciplina: Ciências Naturais: conteúdos e seu ensino VI 

(2020/2 – MODO EART) 

Código: ECH12704  

Pré-requisito: não possui Carga Horária Semestral: 

60 horas 

Créditos:  

 

4 

Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60  0 0  

Ementa:  

Abordagem conceitual dos princípios fundamentais da Química e suas aplicações, usando 
exemplo de compostos orgânicos e inorgânicos. Ênfase à interface da Química com as 
diversas áreas do conhecimento. Introdução ao trabalho em laboratório de química. 
Observação e interpretação de fenômenos químicos através da realização de experimentos 
representativos que correlacionem o aspecto conceitual à vida cotidiana de uma maneira 
estimulante. 

 

Objetivos Específicos   

1. Construir conceitos fundamentais da Química Orgânica e Química Inorgânica por 

meio do uso de temas do cotidiano camponês. 

2. Habilitar o licenciando a identificar a química como fonte integradora de diversas 

áreas do conhecimento como também está fundamentalmente presente no cotidiano 

das pessoas. 

3. Destacar que a observação e interpretação de fenômenos químicos pode ser feita não 
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só por meio da realização de experimentos laboratoriais tradicionais, mas também 

utilizando-se outros meios que estão presentes na vida cotidiana.  

4. Problematizar e solucionar a questão de como os experimentos podem ser 

adequadamente utilizados na construção do conhecimento (experimentos não são 

meras demonstrações) e o que se entende por laboratório. 

Conteúdo Programático   

Ligações químicas de compostos orgânicos e inorgânicos: Hibridização de Orbitais. 
Estequiometria e balanceamento de equações químicas. Introdução às reações químicas de 
compostos inorgânicos: Ácidos e Bases, Reações de Precipitação, Reações que formam 
gases e suas relações com os modos de produção no campo. Introdução à Química 
Orgânica: Hidrocarbonetos e Compostos Aromáticos, Álcoois, Éteres e Aminas, Compostos 
Carbonilados. Ênfase na função orgânica Álcool, estrutura, polaridade, produção e utilização 
em tempos de COVID. Noções de Bioquímica: Aminoácidos, Peptídeos e Proteínas, 
Nucleotídeos e Ácidos Nucleicos, Carboidratos, Lipídeos, Enzimas.  

 

Metodologia  

- Aulas dialogadas com o uso de problematização, buscando criar situações que levem o 

aluno a construir o conhecimento relacionando-o à sua vida cotidiana (contextualização); 

- Uso do método investigativo-problematizado para a construção dos conceitos fundamentais 

da Química; 

- Realização de atividades individuais (devido ao trabalho remoto), com a construção mapas 

conceituais, resenhas críticas, resolução de listas de exercícios, construção de 

experimentos e vídeo aulas sobre o conteúdo. Isso tudo com a orientação da professora e 

com a intenção do desenvolvimento de uma análise crítica e democrática; 

- Promoção do diálogo com os/as estudantes em relação à: construção dos conceitos, forma 

de avaliação e atividades propostas durante o semestre; 

- Aulas, métodos e momentos que proporcionem o estudante a pensar enquanto futuros 

professores de escolas do campo, permeadas de desafios e oportunidades; 

- Estímulo à participação crítica e efetiva do/da estudante durante o TU e o TC, mesmo que 

de forma remota. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

1. Serão utilizadas diversas estratégias divididas entre tempo universidade e tempo 

comunidade; 
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2. Discussão e participação em aulas síncronas; 

3. Participação no processo problematizador durante a aula; 

4. Realização de atividades a partir da análise de textos/confecção de trabalhos acerca 

dos conceitos fundamentais de Química; 

5. Avaliação da capacidade de explicar e atuar em atividade docente nas diversas 

discussões realizadas, bem como na construção de vídeo aulas e na realização de 

experimentos; 

6. Análise da construção do conhecimento por parte dos/das estudantes a partir de 

diálogo em aula; 

7. Resolução de listas de exercícios; 

8. Construção de experimentos; 

9. Elaboração de vídeo aulas; 

10. Avaliações contínuas formativas e somativas realizadas no TU e no TC já 

mencionadas. 

Bibliografia básica   

ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o 

meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

KOTZ, J.C.; TREICHEL Jr., P.; Química & Reações químicas. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 1996.  

RUSSEL, J. B. Química geral. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1994. 

 

Bibliografia complementar   

MAHAN/MYERS, Química um curso universitário. Rio de Janeiro: Ed. Edgar Blucher, 1995.  

SILVA, R. H. da. Curso de química.. São Paulo: Harbra, 1992.  

BRADY, J. E. Química Geral. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1986. HADJA, 

Clara. Química. São Paulo: Marco, 1983. 

MASTERTON, W. L. Princípios de química. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1985. 

 

Cronograma 

MÊS/2021 

(Tempo 

Universidade) 

ATIVIDADE DE ENSINO-APRENDIZAGEM (Tempo Universidade 

e Tempo Comunidade) 

Fevereiro Ligações químicas de compostos orgânicos e inorgânicos: 

Hibridização de Orbitais. Estequiometria e balanceamento de 

equações químicas. Resolução e correção de exercícios. 
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Tempo Comunidade: Atividades que relacionem a química ao 

cotidiano do campo. Resolução de listas de exercícios 

contextualizados sobre balanceamento e estequiometria. 

Março Tempo Universidade: Introdução às reações químicas de 

compostos inorgânicos: Ácidos e Bases, Reações de Precipitação, 

Reações que formam gases e suas relações com os modos de 

produção no campo.  

Tempo Comunidade: Atividades que relacionem a química ao 

cotidiano do campo. Elaboração de mapa conceitual. Proposição e 

elaboração de um experimento envolvendo o conteúdo discutido e a 

realidade do campo. 

Abril Tempo Universidade: A Química do Carbono: Hidrocarbonetos e 

Compostos Aromáticos, Álcoois, Éteres e Aminas, Compostos 

Carbonilados. Biomoléculas: Aminoácidos, Peptídeos e Proteínas, 

Nucleotídeos e Ácidos Nucleicos, Carboidratos, Lipídeos, Enzimas. 

Tempo Comunidade: Atividades que relacionem a química ao 

cotidiano do campo. Leitura de textos, construção de resenhas. 

Maio Tempo Universidade: Utilização do tema gerador: Álcoois e álcool 

em gel. Exploração de conteúdo relacionado às funções orgânicas, 

função álcool (nomenclatura, estrutura e propriedades), produção, 

reações e aplicação. Alternativas para ensinar química/ciências nas 

escolas do campo. 

Tempo Comunidade: Leitura de artigos, elaboração de resenhas, 

construção de uma vídeo aula.  
 

 


