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Estudo de conceitos químicos de forma contextualizada e aplicada à Educação do Campo. Matéria e Medição. Átomos e
Elementos: Evolução dos modelos atômicos Ligações químicas: Iônicas e Covalentes. Hibridização de Orbitais. Química
Orgânica: Hidrocarbonetos e Compostos Aromáticos, Álcoois, Éteres e Aminas, Compostos Carbonilados. Principais
reações envolvendo compostos orgânicos. A Química e o Meio Ambiente: conceitos relacionados ao ar, à água, ao solo e
às plantas. A Química e o Cotidiano do Campo. 

Ementa:

Objetivos Específicos:

Construir conceitos fundamentais da Química Orgânica e Química Inorgânica por meio do uso de temas geradores.
Identificar a química como fonte integradora de diversas áreas do conhecimento como também está fundamentalmente
presente no cotidiano das pessoas. Compreender os tipos de ligações químicas. Apresentar as principais funções e
reações envolvendo compostos orgânicos. Destacar que a observação e interpretação de fenômenos químicos pode ser
feita não só por meio da realização de experimentos laboratoriais tradicionais, mas também se utilizando outros meios que
estão presentes na vida cotidiana. Proporcionar a discussão de conceitos químicos relacionados ao meio ambiente.
Discutir a relação entre A Química e o Cotidiano do Campo.

Conteúdo Programático:
1) Ligações Químicas: Iônicas e Covalentes;
2) Reações em solução aquosa: precipitação, ácidos e bases, oxirredução;
3) Reações Químicas: equações, balanceamento, estequiometria;
4) Química Orgânica: estrutura dos compostos orgânicos e principais reações e seus mecanismos;
5) A química do meio ambiente: moléculas e reações que ocorrem no ar, solo, água e plantas. Ciclos biogeoquímicos.

-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 envolvida no
surgimento do Universo e da Vida;
-Apresentação de fenômenos simples durante as aulas favorecendo a articulação entre aulas em espaços formais e não-
formais e possibilitando a maior participação dos alunos entre si e com a docente;
-Realização de atividades individuais ou em grupos com a orientação da professora, com a intenção do desenvolvimento
de trabalho coletivo, análise crítica e democrática;
-Uso de recursos didáticos como livros, textos, datashow, vídeos, com possibilidade de aulas de campo e aulas
experimentais em espaços formais e não formais de ensino;
-Promoção do diálogo com os/as estudantes em relação à: construção dos conceitos, forma de avaliação e atividades
propostas durante o semestre;
Estímulo à participação crítica e efetiva do/da estudante durante o TU e o TC.

Metodologia:
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BETTELHEIM, Frederick A. et al. Introdução a química geral. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
HEIN, Morris; ARENA, Susan. Fundamentos de química geral. 9. ed. - Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos,
1998.
SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica. 8. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos,
2005.
CAMPBELL, Mary K.; FARRELL, Shawn O. Bioquímica. São Paulo: Thomson, 2007.
CALDART, R. S. et al. Dicionário da educação do campo. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012.

1. Serão utilizadas diversas estratégias divididas entre tempo universidade e tempo comunidade;
2. Discussão e participação em aula;
3. Participação no processo problematizador durante a aula;
4. Realização de atividades individuais e coletivas 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;
6. Capacidade de construir o conhecimento científico acerca da realização de aulas em espaços formais e não formais de
ensino;
7. Antes de cada etapa de aula, será realizada uma conversa acerca do conteúdo anterior para avaliar as dificuldades de
conclusão das atividades do TC;
8. Análise da construção do conhecimento por parte dos/das estudantes a partir de diálogo em aula;
9. Construção de relatório referente à experimento realizado em laboratório e em outros espaços;
10. Elaboração de plano de aula e apresentação de seminário/aula;
11. Avaliações contínuas formativas e somativas.

Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem :

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, John C.; TREICHEL, Paul; WEAVER, Gabriela C. Química geral e reações químicas. 2. ed. São Paulo: Cengage
Learning, 2009.
BRUICE, Paula Yurkanis. Química orgânica. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
LEHNINGER, Albert L.; COX, Michael; NELSON, David L. Princípios de bioquímica. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 1995.

Bibliografia complementar:

Cronograma:
Aula Data Descrição ObservaçõesExercícios

01 21/08/2019 Todos os estudantes devem
participar da discussão e construir
juntos as formas de avaliação do
semestre.

Diálogo sobre o plano de ensino e
os métodos de avaliação,
decididos coletiva e
democraticamente. Revisão dos
conteúdos: moléculas, ligações
químicas e equações químicas.
Introdução às reações químicas:
balanceamento de equações.

Exercícios práticos envolvendo
balanceamento de reações
químicas. Elaboração de um texto
relacionado ao tema: "Práticas
pedagógicas da escola do campo:
um diálogo em construção".

02 11/09/2019 Revisão de conteúdos do TU e
TC anterior. Reações em solução
aquosa: precipitação, ácidos e
bases, oxirredução.

Exercícios relacionados ao
balanceamento de equações de
reações químicas. Compreensão
acerca de Reações em solução
aquosa: precipitação, ácidos e
bases, oxirredução. Possibilidade
de realização de experimentos
em sala.

03 09/10/2019 Reações Químicas: equações,
balanceamento, estequiometria.
Atividade formal avaliativa do
semestre.

Exercícios relacionados à
estequiometria.

04 06/11/2019 Química Orgânica: estrutura dos
compostos orgânicos e principais
reações e seus mecanismos.
Introdução à química do meio
ambiente: moléculas e reações

Atividades que relacionam a
química orgânica com a realidade
do campo.
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Observação:

Aula Data Descrição ObservaçõesExercícios

que ocorrem no ar, solo, água e
plantas. Ciclos biogeoquímicos.

05 03/12/2019 A química do meio ambiente:
moléculas e reações que ocorrem
no ar, solo, água e plantas. Ciclos
biogeoquímicos.

Apresentação de aula. Plano de
aula. Seminário Integrador.
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