
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 
- Analisar e questionar a relevância de programas de Química no ensino básico
- Investigar, discutir e desenvolver metodologias de ensino das diversas áreas do conhecimento químico
- Vivenciar, incorporar e compreender a experimentação na construção dos conceitos químicos
- Analisar, interpretar e posicionar-se criticamente em relação à temas do ensino de Química relacionados à Ciência-Tecnologia-Sociedade
(CTS)

OBJETIVOS:
- Estimular a discussão acerca das propostas de ensino de Química em vigência e as possíveis direções para seu desenvolvimento, 
evolução e superação de fragilidades
- Propiciar vivências de estudo pesquisa e criação de metodologias de ensino de Ciências da Natureza com ênfase no conhecimento químico
- Contribuir para ampliação de conceitos, de suportes teórico/práticos e de ferramentas para a formação do professor da área, consciente da
complexidade científica, tecnológica, social e pedagógica da docência
- Desenvolver metodologias para ensino de Química contextualizadas e viáveis para educação básica nacional

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 – Investigação da literatura e de documentos oficiais em busca de bases (de experimentação e de criação dialógica de conceitos) e
fragilidades para o desenvolvimento da educação das Ciências da Natureza com ênfase na Química (8h)
2 – Estudos de caso (programas de ensino básico) e tradução (leitura, interpretação, reformulação e produção escrita) de bases pedagógicas
consideradas adequadas e proposições inovadoras para o desenvolvimento da educação nas áreas de Ciências da Natureza, Química e
CTS (8h) 
3 – Temáticas para o desenvolvimento prático/teórico da educação em Química (8h)
4 – A educação em ciências (Química) a partir de metodologias e tecnologias acessíveis (8h)
5 – Criação conceitual e prática de métodos de pesquisa e de desenvolvimento pedagógico em Química (8h)
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Atividades
Complementares

Práticas experimentais em laboratório de Química e, se possível, saída de campo para observações geológicas e 
ambientais.

Estratégias de
ensino utilizadas Aulas expositivas e dialogadas com o uso de lousa, giz, projetor multimídia e atividades de pesquisa.

Atitudes

Gerais

Docente: Motivar os discentes à adesão da teoria, pesquisa e prática aplicada dentro da disciplina (contextualização
com a ciência,  tecnologia e sociedade).  Valorizar o companheirismo e o espírito de equipe desenvolvido entre os
discentes. Promover a integração entre os discentes para que se desempenhe coesão e interdisciplinaridade entre o(s)
grupo(s).  
Discente:  Trabalhar  em  grupo,  partilhando  saberes  e  responsabilidades.  Desenvolver  a  curiosidade  científica.
Desenvolver um perfil investigativo e colaborativo. Desenvolver as atividades com atenção, zelo, organização, método,
calma  e  postura  ética.  Ter  bom  comportamento  além  de  comprometimento,  pontualidade,  assiduidade  e
responsabilidade durante as aulas e as atividades desenvolvidas.  Valorizar  o diálogo e a consulta  (pesquisa).  Ter
iniciativa na busca de informações e responsabilizar-se por suas atividades. Respeitar as opiniões dos outros e aceitar
as diferenças. Desenvolver a consciência crítica frente à realidade, à profissão, aos fatos, acontecimentos e teorias.
Fazer uso do conhecimento construído em sala de aula de forma consciente, objetivando a interação deste saber  com
o desenvolvimento tecnológico, cientifico e social atual.

Critérios e
Instrumentos de

Avaliação

- duas (2) avaliações individuais, com consulta ao material didático.
- avaliação da participação, evolução e pró-atividade dos estudantes
- estudantes com média igual ou superior a 6,0 (média aritmética das avaliações, relatórios e avaliação da participação
do estudante) serão aprovados.
- estudantes com média menor que 6,0 poderão participar da avaliação de recuperação e serão aprovados com nota
igual ou superior a 6,0.
- apenas uma (1) avaliação de recuperação será realizada no fim do semestre
- estudantes ausentes em avaliações tem o prazo de uma (1) semana para realizar avaliação substitutiva

Ementa
Análise crítica de currículos e programas de Química na educação básica. CTS e o ensino de Química. O processo de
ensino-aprendizagem  em  Química.  A experimentação  na  construção  de  conceitos  químicos.  Formas  de  ensinar
química (práticas de ensino).

Referências

Básicas

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José A.; PERNAMBUCO, Marta M. Ensino de Ciência: 
fundamento e métodos. 4ª ed. Editora Cortez, São Paulo, 2011. 

ZÓBOLI, Graziella. Práticas de Ensino: subsídios para atividade docente. 11ª ed. Editora 
Ática, São Paulo, 2004.

Complementares RANGEL, M. Método para a aprendizagem e a dinamização de aulas. Editora Papirus, 

Campinas, 2005.

ZANON, Lenir B.; MALDANER, Otávio A. Fundamentos e Proposta de Ensino de Química 

para Educação Básica no Brasil. Editora Unijui, Ijui, 2007.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO PARALELO: quinta-feira 11:35 – 12:30 e sexta-feira 15:40 -16:35
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Data Horas Aula Conteúdo Recursos 
15/2 2 1 Introdução ao período letivo

Quadro, giz, projetor, literatura
selecionada e instrumentação

para o ensino de Química

22/2
2 2

Introdução aos fundamentos e métodos para a educação
científica Química (seleção da literatura relevante:

bibliografia e documentos adicionais)

8/3
2 3

Estudo e aprofundamento na literatura conceitual para a
educação em Química e Ciências com ênfase em

epistemologia

15/3

2 4

I - Discussão sobre as bases conceituais para a
metodologia na educação em Química. II - Seleção de
programas de ensino de Química a serem criticamente

analisados

22/3
2 5

Estudo dos programas selecionados versus literatura
relevante para o ensino de Química e Ciências

29/3
2 6

Estudos de casos (programas de ensino) e reformulação
(parcial ou total) de programas em função de sua evolução

e superação de fragilidades detectadas

5/4
2 7

Prosseguimento dos estudos de caso e reformulação de
programas de ensino

12/4
2 8

Proposição, (re)apresentação ou citação discutida de
inovações metodológicas na educação científica/química

19/4
2 9

Balanço geral acerca dos suportes da literatura e das
lacunas, dos desafios e das possibilidades na inovação em

educação Química

26/4
2 10

Estudo de temáticas promissoras para o desenvolvimento
de propostas de educação em Química

3/5
2 11

Desenvolvimento de concepções teóricas/praticas
alternativas para a educação em Química

10/5
2 12

Consolidação de propostas alternativas desenvolvidas:
proposição e discussão crítica (AVALIAÇÃO I)

17/5
2 13

Aperfeiçoamento das propostas desenvolvidas em função
das discussões

24/5
2 14

Balanço acerca das propostas desenvolvidas e
aprofundamento das atividades em função de práticas

experimentais/teóricas viáveis e acessíveis 

31/5
2 15

Revisão da literatura em educação Química como suporte
das novas propostas de “educação através da pesquisa”

em desenvolvimento

7/6
2 16

Literatura relevante versus propostas de ensino/aula de
Química em desenvolvimento

14/6
2 17

Inicio da Avaliação II: prospecção de prática de ensino
alternativas através da pesquisa 

21/6
2 18

I - Finalização das propostas e definição de pontos
passíveis de aperfeiçoamento (AVALIAÇÃO II)

II – Última semana para produção (RECUPERAÇÃO)
28/6 2 19 Fechamento do período letivo
Total 38
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