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12. PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE QUÍMICA

ENSINO MÉDIO

12.1 APRESENTAÇÃO

 
O  desenvolvimento  de  saberes  e  de práticas  ligadas  à  transformação  da  matéria  e 

presentes na formação das diversas civilizações foi estimulado por necessidades humanas, 

tais como: a comunicação, o domínio do fogo e, posteriormente, o domínio do processo de 

cozimento. 

Esses  saberes  e/ou  práticas  (manipulação  dos  metais,  vitrificação,  feitura  dos 

unguentos,  chás,  remédios,  iatroquímica,  entre  outros),  em sua origem,  não  podem ser 

classificados como a ciência moderna denominada Química,  mas como um conjunto de 

ações e procedimentos que contribuíram para a elaboração do conhecimento químico desde 

o século XVII. 

Para  iniciar  as  discussões sobre  a  importância  do ensino de  Química,  considera-se 

essencial  retomar  fatos  marcantes  da  história  do  conhecimento  químico  em suas  inter-

relações econômica, política e social. Inicialmente, o ser humano obteve a partir do fogo 

seus benefícios. 

Desses benefícios,  a extração,  produção e o tratamento de metais  como o cobre,  o 

bronze, o ferro e o ouro merecem destaque na história da humanidade, no que diz respeito 

aos fatos políticos, religiosos e sociais que os envolvem. 

Na história do conhecimento químico, por exemplo, vários fatos podem ser relembrados 

como forma de entender a constituição desse saber, entre eles a alquimia. Os alquimistas 

europeus buscavam o elixir da vida eterna e a pedra filosofal (prática de transmutação dos 

metais em ouro). Dedicavam-se a esses procedimentos, mas agiam de modo hermético, 

ocultista, uma vez que a sociedade da época era contra essas práticas por acreditar tratar-

se de bruxaria: 

Esses alquimistas manipularam diversos metais, como o cobre, o ferro e o ouro, além 

das vidrarias que foram aperfeiçoadas e hoje, muitas fazem parte dos laboratórios. Apesar 

da  fantasia  e  da  realidade  contida  nos  textos  alquímicos,  permeados  de  escritos 

indecifráveis, aos poucos e clandestinamente, eles se difundiram pela Europa. 

No final  do  século  XIV e  início  do século  XV,  com o fim do feudalismo,  a alquimia 

adquiriu uma nova configuração. Esse período foi caracterizado por aglomerações urbanas 

emergentes, por péssimas condições sanitárias, pela fome, pelas pestes, incluindo a peste 
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negra de 1347, e isso gerou um desequilíbrio demográfico além de problemas relacionados 

ao trabalho, que também se modificava estruturalmente.

Na transição dos séculos XV-XVI, estudos desenvolvidos pelo suíço Phillipus Auredus 

Theophrastus Bombastus Von Hohenheim, cujo pseudônimo era Paracelso, possibilitaram o 

nascimento da Iatroquímica, antecessora da Química. O emprego dos conhecimentos da 

Iatroquímica  era,  naquele  momento,  apenas  terapêutico  e  Paracelso  fazia  uma  leitura 

cosmológica dos fenômenos, relacionada com as crenças religiosas. 

Essa proximidade com a religião fez com que Baptiste van Helmont, médico que viveu 

entre os séculos XVI e XVII, fosse condenado várias vezes pela Igreja, acusado de realizar 

práticas satânicas, uma vez que, em seus estudos, fazia um misto de ciência e religião. 

Entretanto, os conhecimentos químicos nem sempre estiveram atrelados à religião e à 

alquimia. A teorização sobre a composição da matéria, por exemplo, surgiu na Grécia antiga 

e a ideia de átomo com os filósofos gregos Leucipo e Demócrito, que lançaram algumas 

bases para o atomismo do século XVII e XVIII com Boyle, Dalton e outros. A teoria atômica 

foi uma questão amplamente discutida pelos químicos do século XIX, que a tomaram como 

central para o desenvolvimento da Química como ciência. 

O  fato  é  que  a  Química  como  ciência  teve  seu  berço  na  Europa  no  cenário  de 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, dos interesses econômicos da classe 

dirigente, da lógica das relações de produção e das relações de poder que marcaram a 

constituição desse saber. 

Ao  longo  dos  séculos  XVII  e  XVIII,  com  o  estudo  da  química  pneumática  (Boyle, 

Priestley, Cavendish) e com o rigor metodológico de Lavoisier, definiu-se um novo saber, 

que passou a ser conhecido como química, o qual foi dividido em diferentes ramificações 

procedimentais, dentre elas: alquimia, boticários, iatroquímica e estudo dos gases.

No século XIX,  essa química pautou-se num corpus teórico de explicações atômico-

moleculares com os estudos de Dalton, Avogadro, Berzelius, entre outros. Foi nesse cenário 

que a Química ascendeu ao fórum das Ciências.  O avanço desse conhecimento estava 

vinculado  às  investigações  sobre  a  composição  e  estrutura  da  matéria,  estudos  estes 

partilhados com a Física,  que investigava as forças internas que regem a formação da 

matéria. Isso ocorreu para atender ao desenvolvimento da própria Ciência, no século XIX, 

que tinha como um dos focos de investigação a composição dos materiais e a descoberta 

de novos elementos químicos. 

O experimentalismo marcou a ciência moderna e esteve presente no avanço da Química 

dos séculos XVIII e XIX em inúmeras investigações. Dentre as realizações dos químicos, 

nesse período, destacaram-se o isolamento de algumas substâncias gasosas (nitrogênio, 

cloro, hidrogênio e oxigênio) e a descoberta de muitos outros elementos metálicos: cobalto, 

platina, zinco, níquel, bismuto, manganês, molibdênio, telúrio, tungstênio e cobre. Com a 
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Revolução Industrial, o modo de produção capitalista expandiu-se, o que teve como uma, 

dentre outras conseqüências, o impulso ao desenvolvimento da indústria química. 

Um dos químicos mais influentes da França nesse período foi Antonie Laurent Lavoisier 

que  colaborou  com  a  consolidação  dessa  ciência  no  século  XVIII  e  elaborou  o  Traité 

Elementaire  de  Chimie  (Tratado  Elementar  da  Química),  publicado  em março de  1789, 

referência para a química moderna da época. Lavoisier propôs uma nomenclatura universal 

para os compostos químicos,  que foi  aceita internacionalmente.  A Química ganhou não 

apenas uma linguagem universal quanto à nomenclatura, mas também, quanto aos seus 

conceitos fundamentais. 

No desenvolvimento do seu trabalho, Lavoisier demonstrou que a queima é uma reação 

química com oxigênio, superando a antiga Teoria do Flogisto, então amplamente usada nas 

explicações sobre transformações químicas. O trabalho de Lavoisier, em especial o episódio 

da descoberta do oxigênio, gerou uma crise a respeito das explicações de fenômenos como 

combustão, calcinação e respiração. A superação da ideia do flogisto e o esclarecimento da 

combustão, por Lavoisier, trouxeram novos direcionamentos para as investigações sobre a 

natureza das substâncias. 

Lavoisier  desenvolveu  estudo  teórico  sobre  a  melhor  maneira  de  iluminar  as  ruas 

parisienses, estudou os problemas da adulteração de alimentos, investigou o mecanismo de 

funcionamento das tinturas, pesquisou como os metais enferrujam e como a água pode ser 

armazenada a bordo dos navios em viagens longas. Também produziu explosivos para o 

governo francês, o que foi importante devido às guerras e conflitos vividos naquele período 

histórico.  

No século XIX, finalmente a ciência moderna se consolidou. John Dalton apresentou sua 

teoria atômica em uma série de conferências realizadas na  Royal Institution  de Londres. 

Baseado em muitas medidas das quantidades das massas dos elementos químicos que se 

combinavam  para  formar  compostos,  Dalton  configurou  um  modelo  para  o  átomo 

semelhante  a  pequenas  partículas  esféricas  maciças  e  indivisíveis.  Diferentemente  dos 

filósofos Demócrito e Leucipo, que somente pensaram na divisão da matéria em pequenos 

pedaços até a menor unidade, Dalton avançou e elaborou sua hipótese atômica com base 

em dados experimentais. 

Em 1828, Friedrich Wöhler sintetizou a ureia, uma substância orgânica a partir de um 

composto inorgânico.  Dessa síntese,  que supera a  Teoria da Força Vital5,  os cientistas 

passaram a preparar compostos orgânicos em laboratório. 

Em 1860,  foi  realizado o primeiro Congresso Mundial  de Química,  em Karlsruhe,  no 

território da atual Alemanha. A partir de uma proposta de Friedrich August Kekulé, apoiado 

por Charles Adolphe Wurtz, 140 eminentes químicos se reuniram para discutir os conceitos 

de  átomo,  molécula,  equivalente,  atomicidade  e  basicidade.  Nessa  ocasião,  Stanislao 
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Cannizzaro apresentou um artigo que diferenciava átomo de molécula a partir de uma leitura 

da hipótese de Avogadro. 

Como consequência, vários químicos tentaram organizar e sistematizar os elementos 

químicos, dentre eles, destacaram-se Julius Lothar Meyer e Dimitri Ivanovitch Mendeleev. 

Esse  último  organizou  uma  classificação  dos  elementos  químicos  seguindo  o  mesmo 

princípio da periodicidade de propriedades em função dos pesos atômicos. 

Mendeleev, porém, chegou a um grau de precisão científica que seus contemporâneos 

não  atingiram  e  talvez  por  isso  a  “lei  periódica  das  propriedades  dos  elementos”  e  a 

respectiva tabela ficaram indelevelmente ligados a seu nome. 

No final do século XIX, com o surgimento dos laboratórios de pesquisa, a Química se 

consolidou como a principal  disciplina  associada aos efetivos  resultados na indústria.  A 

produção de conhecimentos, na Alemanha, Estado Nação recém- unificado, se dava pelas 

instituições científicas e pela indústria, em busca de desenvolvimento econômico e científico 

e de reorganização territorial da Química (BRAVERMAN,1987). 

No  século  XX,  a  Química  e  todas  as  outras  Ciências  Naturais  tiveram  um  grande 

desenvolvimento, em especial nos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Esses países 

destacaram-se no desenvolvimento da Ciência, no intuito de estabelecer e, posteriormente, 

manter  influência  científica  que  pudesse  garantir  diferentes  formas  de  poder  e  controle 

bélico mundial, essenciais nas tensões vividas no século XX. 

Depois da Segunda Guerra Mundial,  as pesquisas sobre o átomo desenvolveram-se 

ainda mais. O bombardeio de núcleos com partículas aceleradas conduziu à produção de 

novos elementos químicos, bem como o desenvolvimento de diferentes materiais, como, por 

exemplo, cerâmicas, ligas metálicas e semicondutores. Isso ocorre em função do advento 

da mecânica quântica, que resultou nas bombas atômicas lançadas no Japão no final da 

Segunda Guerra, o que marcou a busca de armamentos nucleares em diversos países, 

como forma de proteção territorial e preparo para outras possíveis guerras. Nesse contexto, 

as  pesquisas  em  Química  se  destacam,  avolumando-se  em  centros  de  investigação 

particulares  e  em  universidades  de  todo  o  mundo,  contribuindo  para  a  descoberta  de 

inúmeros conhecimentos que interferem no desenvolvimento científico e, em muitos casos, 

na vida do planeta. 

Dentre as descobertas e avanços científicos, nas últimas quatro décadas do século XX 

passou-se a conviver com a crescente miniaturização dos sistemas de computação, com o 

aumento  de  sua  eficiência  e  ampliação  do  seu  uso,  o  que  constitui  uma  era  de 

transformações nas ciências que vêm modificando a maneira de se viver.  Esse período, 

marcado  pela:  descoberta  de  novos  materiais,  engenharia  genética,  exploração  da 

biodiversidade,  obtenção  de  diferentes  combustíveis,  pelos  estudos  espaciais  e  pela 

farmacologia; marca o processo de consolidação científica, com destaque à Química, que 
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participa das diferentes áreas das ciências e colabora no estabelecimento de uma cultura 

científica,  cada  vez  mais  arraigada  no  capitalismo  e  presente  na  sociedade,  e,  por 

conseguinte, na escola. (DCE, 2008,pag.38-44)

Quanto mais pessoas perceberem que a Química é uma ciência que ajuda a 

compreender  melhor  o  mundo  em  que  vivemos  e  que,  se  os  conhecimentos 

químicos forem usados com sabedoria e ética, haverá, sem dúvida, uma melhoria 

das condições de vida de todos os cidadãos (PPP-CEMA,2008).

12.2 CONTEÚDOS

Os objetos de estudo da Química do Ensino Médio, são as substâncias e 

materiais. Destes objetos decore os conteúdos estruturantes que são: 

• Matéria e sua natureza; 

• Biogeoquímica;

• Química sintética;

12.2.1 MATÉRIA E SUA NATUREZA

A abordagem da  história  da  Química  é  necessária  para  compreensão  de 

teorias dos modelos atômicos. A concepção de átomo é imprescindível para que se 

possam entender  os  aspectos  macroscópicos  dos  materiais  e  o  comportamento 

atômico molecular.

Num exemplo, as reações de óxidos redução, como a formação da ferrugem, 

permitem  observar  um  comportamento  macroscópico  da  matéria.  Entretanto, 

microscopicamente, ocorre um movimento de elétrons de um elemento químico para 

outro, possibilitando então a abordagem de conteúdos específicos como distribuição 

eletrônica e ligações químicas.

Outro  conteúdo  específico  que  pode  ser  abordado  neste  conteúdo 

estruturante é o diagrama de Linnus Pauling, para entendimento da tabela periódica, 
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para que promovam a aprendizagem significativa, pois o uso isolado do diagrama 

permite apenas uma memorização temporária.

Com base na descrição da teoria ácido base, verifica-se que é necessário que 

o estudante conheça as teorias para ampliar as possibilidades de aprendizagem no 

desenvolvimento desse conteúdo.

O  conteúdo  básico  soluções,  explicam  as  alterações  sofridas  em 

propriedades dos solventes quando a eles são adicionadas solutos.  Estudar  tais 

modificações  auxilia  no  entendimento  do  comportamento  de  substâncias 

modificadas pela presença de outras dissolvidas.  

12.2.2 BIOGEOQUÍMICA

                       “A biogeoquímica é parte da Geoquímica que estuda a influência dos 

seres vivos sobre a composição química da terra, caracteriza-se pelas interações 

existentes entre hidrosfera, litosfera e atmosfera.(Russel ,1986,p.02)

                        Adota-se o termo biogeoquímico como forma de entender as 

complexas relações existentes entre a matéria viva e não viva na biosfera, suas 

propriedades  e  modificações  ao  longo  dos  tempos  para  aproximar  ou  interligar 

saberes biológicos, geológicos e químicos.(DCE-2008,P.61)

Com a mudança para as práticas agrícolas intensivas de monoculturas, os 

fungos  e  as  ervas  daninhas  torna-se  igualmente  problemas  importantes  para  a 

agricultura  nos  últimos  dois  séculos.  A  intensificação  dessas  práticas  agrícola 

impulsionou os estudos para atingir o aumento de produtividade exigido. Os estudos 

de maior impacto no combate às pragas por meio de pesticidas e herbicidas levaram 

à descoberta do DDT, BHC, Organoclorados e Organofosforados. (DCE-2008,P.61)

As abordagens dos ciclos globais- do carbono, enxofre, oxigênio e nitrogênio 

suas  interações  na  hidrosfera,  atmosfera  e  litosfera  –  são  imprescindíveis  para 

explorar  as  funções  químicas  e  permitir  a  descaracterização  da  dicotomia  entre 

Química Orgânica e Ignorância.

12.3- QUÍMICA SINTÉTICA:
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Esse conteúdo estruturante tem sua origem na síntese de novos produtos e 

materiais  químicos  e  permite  o  estudo  dos  produtos  farmacêuticos,  da  indústria 

alimentícia (conservantes, acidulantes, aromatizante, edulcorantes), dos fertilizantes 

e dos agrotóxicos.

O  conhecimento  cientifico  químico,  atrelado  ao  conhecimento  técnico 

favorece o desenvolvimento de numerosas indústrias. A fabricação de substâncias e 

materiais, desenvolvida na indústria química após a Revolução Industrial possibilitou 

um aumento notável no crescimento das indústrias de petróleo e derivados, entre 

eles os plásticos e vários tipos de polímeros.

Outros  conhecimentos  químicos  usados  no  preparo  de  medicamentos 

eficazes,  como  ácido  acetilsalicílico  (AAS,  primeiro  fármaco  sintetizado),  os 

antibióticos,  os  anti-histamínicos  e  os  anestésicos  são  produtos  da  Química 

Orgânica. Na Medicina, muitos remédios têm metais em suas composições, ou seja, 

elemento da Química Inorgânica.

A Química Sintética tem papel  importante  a cumprir,  pois  com síntese de 

novos  materiais  e  o  aperfeiçoamento  dos  que  já  foram  sintetizados,  alarga 

horizontes em todas as atividades humanas. Além disso, o sucesso econômico de 

um país não se restringe à fabricação de produtos novos, mas sim, à capacidade de 

aperfeiçoar, desenvolver materiais e transformá-los.

12.4 – ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS POR ANO:

ANO CONTEÚDO 

ESTRUTURANTE

CONTEÚDO BÁSICO

1°  Ano  do  Ensino 

Médio

MATÉRIA  E  SUA 

NATUREZA 

BIOGEOQUIMICA

-Matéria

-Solução

-Ligação Química

-Funções Químicas

-Reações Químicas

-Radiatividade

-Velocidade  das 

Reações



8

2°  Ano  do  Ensino 

Médio

MATÉRIA  E  SUA 

NATUREZA

BIOGEOQUIMICA

-Matéria

-Solução

-Velocidade  das 

Reações

-Equilíbrio Químico

-Reações Químicas

-Ligações Químicas 
3°  Ano  do  Ensino 

Médio

MATERIA  E  SUA 

NATUREZA

BIOGEOQUIMICA

QUIMICA SINTETICA

-Solução

-Ligações Químicas

-Reações Químicas

-Radioatividade

-Funções Químicas

12.5 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

Os  conhecimentos  difundidos  no  ensino  de  Química  devem  permitir  a 

construção  de  uma  visão  do  mundo  mais  articulada,  contribuindo  para  que  o 

indivíduo participe de um mundo em constante transformação.

Os  conteúdos  serão  abordados  a  partir  de  temas  que  permitam  a 

contextualização  do  conhecimento  e  serão  trabalhados  com  a  construção  do 

conhecimento, colocando na sala de aula, conhecimentos socialmente relevantes, 

que façam sentido e passem a integrar a vida do aluno, levando em consideração a 

vivencia individual e no coletivo a interação com o mundo físico. Através da vivencia 

dos alunos e os fatos do dia-dia, a tradição cultural mídia, a vida escolar busca-se 

construir  os  conhecimentos  químicos  que  permitam  fazer  leituras  de  mundo 

fundamentado também na ciência, fazendo um trabalho interdisciplinar.

Portanto,  as  abordagens  dos  temas  serão  feitas  por  meio  de  atividades 

elaboradas para provocar a especulação e a construção de ideias. Os dados obtidos 

em demonstração em vista, em relatos de experimentos ou no laboratório, devem 
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permitir,  através  do  trabalho  em grupo  discussões  coletivo,  para  que  construam 

conceitos e se valorize o conhecimento historicamente produzido.

Cabe  ressaltar  que  é  importante  que  o  processo  pedagógico  parta  do 

conhecimento prévio dos estudantes, no qual se incluem as ideias pré-concebidas 

sobre o conhecimento da Química,  ou as concepções espontâneas,  a partir  das 

quais será elaborado um conceito científico.

A concepção espontânea sobre os conceitos que o estudante adquire no seu 

dia-a-dia, na interação com os diversos objetos no seu espaço de convivência, faz-

se  presente  no  início  do  processo  de  ensino  aprendizagem.  Por  sua  vez,  a 

concepção cientifica envolve um saber socialmente construído e sistematizado, que 

requer metodologias específicas para ser disseminado no ambiente. A escola é, por 

excelência,  o  lugar  onde  se  lida  com  o  conhecimento  cientifico  historicamente 

produzido. 

A  sala  de  aula  reúne  pessoas  de  diferentes  concepções,  tradições  e 

costumes  que  trazem  de  suas  origens,  isso  dificulta  a  adoção  de  um  único 

encaminhamento metodológico para todos os alunos, alem disso, o professor deve 

abordar no estudo da Química a cultura e historia afro-brasileira (Lei nº 10639/03, a 

história e cultura dos povos indígenas respaldado pela Lei nº11.645/08 a educação 

ambiental com base na Lei 9795/99, que institui a Politica Nacional de Educação 

Ambiental, relacionando-os aos conteúdos estruturantes de modo contextualizado.

(DCE-2008,P.65)

Na disciplina de Química, o principal critério de avaliação é a formação de 

conceitos científicos. Trata-se de um processo de “construção de significados e de 

conceitos  científicos”  (MALDANER,2003,p.144).Valoriza-se  assim,  uma  ação 

pedagógica que considere os conhecimentos prévios e o contexto social do aluno 

para  que  possa  (re)construir  os  conhecimentos  químicos.  Essa  (re)construção 

acontecera  por  meio  das  abordagens  .histórica,  sociológica  e  experimental  dos 

conceitos químicos.(DCE-2008,P.70)

12.6 AVALIAÇÃO

A avaliação da disciplina de Química vem mediar à prática pedagógica, sendo 

coerente com os objetivos propostos e encaminhamentos metodológicos constantes 
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no P.P.P, sendo que erros e acertos serviram como meio de reflexão e reavaliação 

da ação pedagógica num todo, tendo em vista garantir  a qualidade do processo 

educacional desenvolvido na escola.

Em  consonância  com  as  orientações  do  P.P.P,  os  critérios  de  avaliação 

devem permitir  diferentes e diversas formas de manifestação do aprendizado, de 

modo  a  facultar  ao  educando  a  possibilidade  se  sair-se  bem.   Mesmo assim  o 

educando sempre deve ser avaliado como ser único, evitando-se quaisquer termos 

de comparação e descriminação.

A avaliação de aprendizagem terá os Registros de nota expressos em uma 

escala de 0,0(zero vírgula zero) a 10,0( dez vírgula zero).

a)Em  cada  trimestre  serão  feitas  no  mínimo  duas  avaliações  com  peso 

0,0(zero vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula zero) ,cada, desde que sejam utilizados 

mais do que um instrumento para avaliar os níveis de aprendizagem.

b)Dentre os instrumentos utilizados ,  obrigatoriamente deverá constar  pelo 

menos ,uma prova escrita individual sem consulta.

c)A nota Trimestral será obtida de média aritmética das avaliações realizadas.

Parágrafo  Único  –  Nos  Cursos  de  Formação  de  Docentes  e  Técnico  em 

Administração Subsequentes ao Ensino Médio,ambos com organização Semestral a 

Avaliação será realizada em dois(2) Bimestres,sendo no mínimo duas avaliações 

com peso de 0,0 (zero vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula zero)  cada ,desde que 

sejam  utilizados  mais  do  que  um  instrumento  para  avaliar  os  níveis  de 

aprendizagem.  

ART.145  –Entende-se  por  recuperação  paralela  e  concomitante,  a 

Recuperação de Estudos por meio do acompanhamento  individual de atividades 

significativas,  possibilitando  a  (ao)aluno(a)  ,apropriar-se   dos  conteúdos 

ministrados ,através de metodologias e instrumentos diversificados.

I-A  Avaliação de Recuperação será ofertada ,indicando a área de estudo e os 

conteúdos da disciplina que não foram apropriados;

II- No processo de Recuperação a nota deverá ser substitutiva , uma vez que 

a Legislação (Parecer n º 12∕97  e Parecer nº 05∕97-CNE-CEB),ampara   quanto ao 

caráter cumulativo ,ou seja, a melhor nota expressa o melhor momento do aluno em 

relação à aprendizagem dos conteúdos ministrados;

III-A Recuperação de Estudos é de direito dos (as)  alunos(as) independente 

do nível  de apropriação dos conhecimentos básicos.
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ART.146  –  A  proposta  de  Recuperação  deverá  ser  registrada  no  Campo 

“Conteúdo”  e   “Avaliação”   do  Livro  de  Registro  de  Classe,obrigatoriamente, 

constituindo-se em mais um componente de Aproveitamento Escolar,incorporando 

às avaliação efetuadas durante o período letivo.

ART.150 – a Média  para a reprovação ser obtida pela seguinte fórmula :

M. A. = 1º trimestre +2º trimestre +3ºtrimsetre = 6,0 

                                      3

Parágrafo Único –Para os cursos de Formação de Docentes e Técnico em 

Administração - Subsequente ao Ensino Médio ,ambos com Organização Semestral, 

a Média Final (MF)para a aprovação será obtida pela seguinte fórmula : 

M.F.=1º bimestre + 2ºbimestre  =6,0  

                          

Busca-se  uma  avaliação  mediadora,  emancipatória,  dialógica,  integradora, 

democrática e participativa, pois nem todos aprendem da mesma maneira, por isso 

precisamos usar diferentes instrumentos avaliativos. Tais como:

-Trabalhos e atividades em sala de aula;

-Tarefas e pesquisas;

-Participação e oralidade;

-Exercícios de fixação;

-Avaliação e relatórios de experiências;

-Apresentação de seminários e textos;

 -Interpretação da tabela periódica;

-Avaliação descritiva e objetiva.

            

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Em  Química,o  principal  critério  de  Avaliação  é  a  formação  de  conceitos 

científicos .Trata-se de um processo de “ construção e reconstrução de significados 

dos conceitos científicos“(MALDANER,2003,P.144).                            Valoriza-se  

,assim, uma ação pedagógica que considera os conhecimentos prévios e o contexto 

social do aluno, para (re) construir os conhecimentos químicos .Essa (re)construção 
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acontecerá  por  meio  das  abordagens  histórica,  sociológica,  ambiental  e 

experimental dos conceitos químicos .

Por  isso,  ao  invés  de  avaliar  pro  meio  de  provas  ,o  professor  deve  usar 

instrumentos que possibilitem várias formas de expressão dos alunos, como:leitura e 

interpretação  de  textos  ,leitura  e  interpretação  de  tabela  periódica,pesquisas 

bibliográficas ,relatórios de aulas em laboratório, apresentação de seminários ,entre 

outras .Esses instrumentos devem ser selecionados de acordo com cada conteúdo e 

objetivo de ensino.

Em relação à leitura de mundo ,o aluno deve posicionar-se  criticamente nos 

debates  conceituais  ,articular  o  conhecimento  químico  às  questões 

sociais,econômicas e pólo conhecimento a partir do ensino de Química está sob o 

foco  da  atividade  humana  ,portanto,  não  é  portador  de  verdades 

absolutas.Finalmente  é  necessário  que  os  critérios  e  instrumentos  de  avaliação 

fiquem bem claros também para os alunos , de modo que se apropriem efetivamente 

que  contribuam  para  uma  compreensão  ampla  do  mundo  em  que  vivem.(DCE-

2008,P.70)    

RECUPERAÇÃO PARALELA

Ao  aluno  que  apresentar  dificuldades  de  aprendizagem  e  necessidades 

especiais,  serão  oferecidos  momentos  de  reorientação  e  recuperação  paralela 

conforme prevê a legislação em vigor. Sendo que esta será oferecida a todos que 

assim  o  quiserem,  conduzida  através  da  apresentação  do  conteúdo  de  forma 

diferenciada como:

-Utilização de materiais manipulativos (materiais concretos);

-Monitorias prestadas pelos alunos com mais facilidade de aprendizagem;

-Textos informativos;

-Auxílio de mídias; 

-Retomada do conteúdo;

Após a reapresentação do conteúdo esses alunos serão reavaliados, no processo 

contínuo, dialógico e diagnóstico.
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