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II – Competências e respectivas habilidades e valores 

Qualificação: Auxiliar em Design de Websites 

Habilitação Profissional: Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio 

Professor: Sérgio Luís Domingues 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

 

 

Competência: 
1. Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e suas manifestações 

específicas.  
 
Habilidades: 
1.1 Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da análise, interpretação e crítica de 

documentos de natureza diversa.  
1.2 Comparar as informações recebidas identificando pontos de concordância e divergência. 
1.3 Comparar e relacionar informações contidas em textos expressos em diferentes linguagens. 
 
Valores: 

 Agir segundo princípios éticos e cidadãos. 

 Refletir antes de formular juízos de valor. 
 
 
Competência: 
2. Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus códigos. 
 
Habilidades: 
2.1) Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 
2.2) Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios na análise, interpretação e crítica de ideias 

expressas de formas diversas. 
2.3) Compreender textos em línguas estrangeiras. 
 
Valores: 
Gosto pelo aprender. 
Curiosidade. 
Hábito de pesquisa. 
 
 
 
 
 



 III– Plano Didático 
 
 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

1. Notações químicas 
1.1 Unidade de massa atômica. 
1.2 Massa atômica e massa molecular. 
1.3 Constante de Avogadro, Mol e massa molar. 
1.4 Balanceamento de reações. 
1.5 Cálculo estequiométrico. 

 Explanação didática dos conteúdos visando 

esquemas mnemônicos. 

 Atividades realizadas em dupla ou grupo. 

 Realização de práticas experimentais. 

 Conteúdos em power point. 

 Exibição de documentários, pertinentes aos temas 

propostos em aula. 

09/02 – 24/03 

2. Nomenclatura de compostos inorgânicos 
2.1 Nomenclatura de sais. 
2.2 Nomenclatura de óxidos. 
2.3 Nomenclatura de ácidos. 
2.4 Nomenclatura de bases. 

 Explanação didática dos conteúdos visando 

esquemas mnemônicos. 

 Atividades realizadas em dupla ou grupo. 

 Realização de práticas experimentais. 

 Conteúdos em power point. 

 Exibição de documentários, pertinentes aos temas 

propostos em aula. 

30/03 – 14/04 

3. Soluções na natureza 
3.1 Preparação de soluções. 
3.2 Relações entre solvente e soluto. 
3.3 Principais unidades de concentração das soluções. 
3.4 Cálculos de diluição e concentração de soluções. 
3.5 Propriedades coligativas. 

       

 Explanação didática dos conteúdos visando 

esquemas mnemônicos. 

 Atividades realizadas em dupla ou grupo. 

 Realização de práticas experimentais. 

 Conteúdos em power point. 

 Exibição de documentários, pertinentes aos temas 

propostos em aula. 

27/04 – 12/05 

4. Metalurgia e siderurgia 
4.1 Mineração: métodos de extração dos principais metais 

utilizados no nosso cotidiano. 
4.2 Garimpos para extração do ouro. 
4.3 Transformação dos minérios em metais. 

 Explanação didática dos conteúdos visando 

esquemas mnemônicos. 

 Atividades realizadas em dupla ou grupo. 

 Realização de práticas experimentais. 

 Conteúdos em power point. 

 Exibição de documentários, pertinentes aos temas 

propostos em aula. 

18/05 – 25/05 

5. Teoria cinética dos gases 
5.1 Composição gasosa da atmosfera. 
5.2 Gases tóxicos no cotidiano. 
5.3 Efeito estufa e aquecimento global. 
5.4 Conceito de gás ideal. 
5.5 Tranformações gasosas: isotérmica, isobárica e isocórica. 
5.6 Equação de Clapeyron. 

 Explanação didática dos conteúdos visando 

esquemas mnemônicos. 

 Atividades realizadas em dupla ou grupo. 

 Realização de práticas experimentais. 

 Conteúdos em power point. 
 Exibição de documentários, pertinentes aos temas 

26/05 – 06/07 



5.7 Misturas gasosas. 
5.7.1 Fração em quantidade de matéria. 
5.7.2 Pressão parcial. 
5.7.3 Volume parcial. 
5.7.4 Massa molar aparente. 
5.7.5 Umidade absoluta e relativa. 
5.7.6 Difusão e efusão gasosas. 

propostos em aula. 

6. Térmoquímica 
6.1 Poluição térmica. 
6.2 Conteúdo calorífico. 
6.2.1 Determinação do valor calorífico dos alimentos. 
6.2.2 Calor envolvido nas reações químicas. Reações 

exotérmicas e endotérmicas. 
6.2.3 Estequiometria aplicada a equações termoquímicas. 
6.2.4 Trocas de calor nas mudanças de estado de 

agregação. 
6.3 Formas de energia versus meio ambiente. 
6.4 Produção de energia versus consumo. 

 Explanação didática dos conteúdos visando 

esquemas mnemônicos. 

 Atividades realizadas em dupla ou grupo. 

 Realização de práticas experimentais. 

 Conteúdos em power point. 

 Exibição de documentários, pertinentes aos temas 

propostos em aula. 

27/07 – 25/08 

7. Pilhas e baterias 
7.1 Oxidação e redução. 
7.2 Ordem de reatividade dos metais. 
7.3 Pilha de Daniell. 
7.3.1 Eletrodos da pilha: Ânodo e cátodo. 
7.4 Medida do potencial padrão de um eletrodo. 
7.5 Cálculo da força eletromotriz (ddp). 
7.6 Pilha seca ácida de Leclanché. 
7.7 Pilha seca alcalina. 
7.8 Outros tipos de pilha. 
7.9 Acumuladores e baterias. 
7.10 Descarte de pilhas e baterias. 
7.11 Reciclagem do lixo eletrônico. 

 Explanação didática dos conteúdos visando 

esquemas mnemônicos. 

 Atividades realizadas em dupla ou grupo. 

 Realização de práticas experimentais. 

 Conteúdos em power point. 

 Exibição de documentários, pertinentes aos temas 

propostos em aula. 

31/08 – 29/09 

8. Eletrólise com eletrodos inertes 
8.1 Eletrólise ígnea. 
8.2 Eletrólise aquosa. 
8.3 Ordem de descarga dos cátions e ânions. 
8.4 Diferentes casos de eletrólise em meio aquoso. 
8.5 Obtenção de substâncias simples. 

 Explanação didática dos conteúdos visando 

esquemas mnemônicos. 

 Atividades realizadas em dupla ou grupo. 

 Realização de práticas experimentais. 

 Conteúdos em power point. 

 Exibição de documentários, pertinentes aos temas 

propostos em aula. 

05/10 – 03/11 

9. Eletrólise com eletrodos ativos 
9.1 Eletrólise de purificação. 
9.2 Galvanoplastia. 
9.3 Leis de Faraday e suas aplicações. 

 

 Explanação didática dos conteúdos visando esquemas mnemônicos. 

 Atividades realizadas em dupla ou grupo. 

 Realização de práticas experimentais. 

 Conteúdos em power point. 

 Exibição de documentários, pertinentes aos temas propostos em aula. 

09/11 – 11/12 



IV – Plano de Avaliação de Competências 

 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de Desempenho 

1. Confrontar opiniões e pontos de vista 
expressos em diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas. 

1.1 Ler e interpretar textos 
didáticos e paradidáticos. 

1.2 Argumentar acerca dos 
temas propostos. 

1.3 Apresentar soluções aos 
problemas propostos. 

1.4 Identificar e selecionar 
informações nas diversas 
fontes de leitura. 

1.5 Interpretar gráficos e 
tabelas. 

1.6 Ler e interpretar 
corretamente os 
símbolos químicos, 
elementos, compostos e 
reações químicas. 

1.7 Relacionar informações 
de forma interdisplinar. 

1.1 Avaliação mensal e 
bimestral. 
Dissertativa e 
múltipla escolha. 

1.2 Trabalhos 
individual e em 
grupo. Seminário. 

1.3 Exercícios de 
fixação, 
complementar e de 
revisão. 

1.4 Relatório 
experimental. 

1.5 Participação e 
assiduidade. 

1.6 Recuperação 
contínua. 

 

1.1 Analise e 
compreensão das 
leituras propostas. 

1.2 Participar ativamente 
das discussões 
referentes à aula. 

1.3 Ter sempre consigo 
boa postura e 
atenção. 

1.4 Clareza de raciocínio 
e senso crítico. 

1.1 Execução correta dos 
exercícios ministrados. 

1.2 Anotações diárias das 
explicações e esquemas de 
aula. 

1.3 Êxito nas avaliações e 
atividades propostas. 

1.4 Postura adequada em todos 
os momentos. 

2. Articular as redes de diferenças e 
semelhanças entre as linguagens e seus 
códigos. 

2.1 Ler e interpretar textos 
didáticos e paradidáticos. 

2.2 Argumentar acerca dos 
temas propostos. 

2.3 Apresentar soluções aos 
problemas propostos. 

2.4 Identificar e selecionar 
informações nas diversas 
fontes de leitura. 

2.5 Interpretar gráficos e 
tabelas. 

2.6 Ler e interpretar 
corretamente os 
símbolos químicos, 
elementos, compostos e 
reações químicas. 

2.7 Relacionar informações 
de forma interdisplinar. 

2.1 Avaliação mensal e 
bimestral. 
Dissertativa e 
múltipla escolha. 

2.2 Trabalhos 
individual e em 
grupo. Seminário. 

2.3 Exercícios de 
fixação, 
complementar e de 
revisão. 

2.4 Relatório 
experimental. 

2.5 Participação e 
assiduidade. 

2.6 Recuperação 
contínua. 

 

1.1 Analise e 
compreensão das 
leituras propostas. 

1.2 Participar ativamente 
das discussões 
referentes à aula. 

1.3 Ter sempre consigo 
boa postura e 
atenção. 

1.4 Clareza de raciocínio 
e senso crítico. 

1.1 Execução correta dos 
exercícios ministrados. 
1.2 Anotações diárias das 

explicações e esquemas de 
aula. 

1.3 Êxito nas avaliações e 
atividades propostas. 

1.4 Postura adequada em todos 
os momentos. 



 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Química Geral – Martha Reis – Editora Ática 

 
 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
          rendimento/dificuldade de aprendizagem) 

 Elaboração de trabalhos de pesquisa pertinentes aos temas propostas nas aulas com 
enfoque diferenciado. Utilização da internet, livro didático, vídeos como meios de 
acesso à pesquisa. 

 

 

 

 

 
 

VII - Outras Observações / Informações: 

Leitura de Livros paradidáticos 

 Livro: O Sonho de Mendeleiev  

 Livro: O que Einstein disse ao seu cozinheiro 

 

 
 
 

VIII – Assinatura do Professor Data 

  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

IX –  Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



X– Parecer do coordenador de área 

O Plano de Trabalho Docente após as correções necessárias está alinhado a proposta pedagógica da Unidade 

Escolar e foi elaborado de acordo com o plano de curso. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Assinatura:                                                                            Data:   

 
 

 


