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Plano de Ensino 

Universidade Federal do Espírito Santo Campus: São Mateus ES 

Curso: Licenciatura em Educação do Campo – Ciências Naturais (1902) 

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: Química Geral I  Código:  ECH14276 

Pré-requisito: não possui Carga Horária Semestral: 
60 horas 

Créditos: 
 

4 

Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teórica Exercício Laboratório 

60 0 0 

   Ementa 

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. 

Objetivos Específicos 

20/05/2021
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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 

Abordagem conceitual dos princípios fundamentais da Química e suas aplicações no cotidiano do 

campo, usando exemplo de compostos orgânicos e inorgânicos. Ênfase à interface da Química com as 

diversas áreas do conhecimento. Estudo de conceitos químicos de forma contextualizada e aplicada à 

Educação do Campo.  Ligações Químicas: Iônicas e Covalentes; Reações em solução aquosa: 

precipitação, ácidos e bases, oxirredução; Reações Químicas: equações, balanceamento, 

estequiometria; Química Orgânica: estrutura dos compostos orgânicos e principais reações e seus 

mecanismos; A química do meio ambiente: moléculas e reações que ocorrem no ar, solo, água e plantas. 

Ciclos biogeoquímicos. 

Metodologia 

- Aulas síncronas (com um mínimo de 25% da carga horária total) dialogadas com o uso de 

problematização, buscando criar situações que levem o aluno a construir o conhecimento relacionando-

o à sua vida cotidiana (contextualização); 

- As aulas síncronas, quando realizadas, serão pela plataforma G-Suite (google classroom); 

- 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 
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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; 

- Aulas assíncronas (50%) abordando atividades individuais ou em grupo, com orientação prévia, para 

produção de material/texto, seminários, dentre outras atividades; 

- - As atividades didáticas assíncronas abordarão atividades individuais ou em grupo com orientação 

prévia da professora e serão organizadas no ambiente virtual do Classroom, utilizando o Google Drive, 

Google Docs e Google Forms. Também será possível o uso do recurso do Google Chat, e outros que 

se julgar necessário durante o semestre; 

- - As aulas síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se 

destina esta disciplina, facultando-se ao aluno seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante 

expressa manifestação; 

- - Desde a apresentação deste há o alerta escrito e verbal de que é proibida a utilização daquelas 

imagens apresentadas em aula sem expressa autorização. 

- 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 (aulas 

síncronas e assíncronas); 

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; 

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 materiais didáticos; 

9. Elaboração de vídeo aulas; 

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

Bibliografia básica 
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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  

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. 

Cronograma: 2021/1 (realizado de junho a outubro de 2021) 

 

Junho 

• Apresentação do plano de ensino do curso; 

• Revisão dos conceitos relacionados à  Ligações Químicas: Iônicas e Covalentes; 

• Reações Químicas: equações, balanceamento, estequiometria. 

 

Julho 

• Reações em solução aquosa: precipitação, ácidos e bases, oxirredução. 

 

Agosto 

• Química Orgânica: estrutura dos compostos orgânicos e principais reações e seus mecanismos. 
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Vivian Estevam Cornelio 
SIAPE: 2995750 

 

Setembro 

• A química do meio ambiente: moléculas e reações que ocorrem no ar, solo, água e plantas.   

• Ciclos biogeoquímicos. 

 

Outubro 

• Atividade avaliativa final. Fechamento da disciplina e conteúdos. 


