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II – Competências e respectivas habilidades e valores 

Qualificação: Auxiliar de Logística 

Habilitação Profissional: Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio 

Professor: Sérgio Luís Domingues 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

 

 

Competência: 

1. Entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos, expressões algébricas, expressões 
geométricas, ícones, gestos etc. 

 
Habilidades: 

1.1 Expressar quantitativa e qualitativamente dados relacionados a contextos socioeconômicos, científicos ou 
cotidianos.  

1.2 Interpretar e construir escalas, legendas, expressões matemáticas, diagramas, fórmulas, tabelas, gráficos, 
plantas, mapas, cartazes sinalizadores, linhas do tempo, esquemas, roteiros, manuais etc. 

1.3 Decodificar símbolos e utilizar a linguagem do computador para pesquisar, representar e comunicar ideias. 
1.4 Traduzir a linguagem discursiva (verbal) para outras linguagens (simbólicas) e vice-versa. 
 
Valores: 

 Preocupação com a eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos de suas 
comunicações. 

 Gosto pelo aprender. 

 Versatilidade e criatividade. 
 
 
Competência: 

2. Entender as tecnologias da informação e comunicação como meios ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimentos. 

 
Habilidades: 

2.1) Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 
2.2) Utilizar os meios de comunicação como objetos e campos de pesquisa. 
2.3) Utilizar os produtos veiculados pelos meios de comunicação para aquisição de dados, como campos de 

pesquisa e como difusor de temas para reflexões e problematizações sobre a atualidade. 
 
Valores: 

Interesse em conhecer e aplicar novos recursos e formas de solucionar problemas. 
Critério na escolha e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e informação. 

 
 
 
 



 III– Plano Didático 
 
 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

1. Introdução ao estudo da Química 
1.1 Aprender Química para o exercícios da cidadania. 
1.2 Os vários aspectos da Química. 
1.3 Breve panorama histórico. 

 

 Explanação didática dos conteúdos visando 

esquemas mnemônicos. 

 Atividades realizadas em dupla ou grupo. 

 Exibição de documentários, pertinentes aos temas 

propostos em aula. 

09/02 – 10/02 

2. Substâncias Químicas 
2.1 Mudanças de estado físico, curvas de aquecimento e 

curvas de resfriamento. 
2.2 Ponto de ebulição (PF) e ponto de ebulição (PE). 
2.3 Matéria e energia. 
2.4 Unidades de massa, volume e densidade. 
2.5 Classificação da matéria. Substâncias puras e misturas. 

 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. 

23/02 – 17/03 

3. Introdução ao conceito de reação química 
3.1 Exemplo de reações químicas no cotidiano. 
3.2 Reações de decomposição. 
3.3 Lei da conservação da massa. 
3.4 Lei das proporções constantes.  

 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. 

23/03 – 30/03 

4. Estrutura atômica 
4.1 Principais modelos atômicos: Dalton, Rutherford e Bohr.  
4.2 Conceito de elemento químico. 
4.3 Equações químicas. 
4.4 Estrutura elétrica da matéria. 
4.5 Estrutura atômica: prótons, elétrons e nêutrons. 
4.6 Semelhanças atômicas: isótopos, isóbaros e isótonos. 

 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. 

31/03 – 27/04 

5. Tabela periódica dos elementos 
5.1 Estrutura da tabela periódica. 
5.2 Configuração eletrônica e tabela periódica. 
5.3 Propriedade periódica dos elementos. 

 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. 

28/04 – 12/05 



6. Ligações químicas interatômicas 
6.1 Características dos três tipos de ligações químicas 

interatômicas. 
6.2 Ligação iônica. 
6.3 Ligação covalente. 
6.4 Ligação metálica. 

 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 – 16/06 

7. Geometria molecular e ligações químicas interatômicas 
7.1 Geometria molecular. 
7.2 Polaridade das ligações. 
7.3 Polaridade das moléculas.  
7.4 Polaridade e solubilidade. 
7.5 Ligações intermoleculares. 
7.6 Forças intermoleculares e ponto de ebulição. 

 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. 

22/06 – 18/08 

8. Princípios da Química Inorgânica 
8.1 Conceituação de ácidos e bases. 
8.2 Definição, exemplos e nomenclatura de: 
8.2.1 Ácidos. 
8.2.2 Bases. 
8.2.3 Sais. 
8.2.4 Óxidos. 

 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. 

24/08 – 06/10 

9. Reações inorgânicas 
9.1 Quatro tipos importantes de reação. 
9.2 Reações de deslocamento. 
9.3 Reações de dupla troca. 
9.4 Equações químicas na forma iônica. 

 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. 

12/10 – 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. Entender e utilizar textos de diferentes 
naturezas: tabelas, gráficos, expressões 
algébricas, expressões geométricas, 
ícones, gestos etc.  

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. Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meios ou instrumentos 
que possibilitem a construção de 
conhecimentos. 

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:   

 
 

 


