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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Instrumentalização Para o Ensino de Química Código: CQ140 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( x ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (   ).............. % EaD* 

(x) ERE2 

CH Total: 60h 

CH semanal: 08 
Padrão (PD): 60h Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Objetivos do ensino de Química. Currículos e programas de Química. Parâmetros para 
seleção e estruturação do conteúdo. Abordagem tradicional e propostas alternativas no 
ensino de química: pressupostos teóricos e aspectos metodológicos. 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 

Apresentação da disciplina 
Caracterização da área Ensino de Ciências 
Contextualização e Interdisciplinaridade 
A abordagem CTS 
Alfabetização Científica e Tecnológica 
Recursos Didáticos na Educação em Ciências 
A experimentação problematizadora 
Momentos pedagógicos 
Mapas conceituais 
Planejamento e avaliação 
Proposição e elaboração de sequências didática 
 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Analisar os pressupostos teóricos e metodologias que orientam o Ensino de Ciências nos 
anos finais ao enfocar o conhecimento químico. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Discutir a importância da Educação em Ciências na contemporaneidade. 
- Analisar as principais tendências teóricas e metodológicas da Educação em Ciências 
- Analisar como as tendências teóricas e metodológicas estão presentes nos livros 
didáticos aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático, ao enfocar o 
conhecimento químico. 
- Propor sequências didáticas para desenvolver o conteúdo químico nas aulas de 
Ciências no Ensino Fundamental. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas e assíncronas. (detalhar abaixo 
os procedimentos para atividades síncronas e assíncronas). 
  
 
a) sistema de comunicação:  
 
Todas as atividades síncronas e assíncronas serão realizadas utilizando a Plataforma 
Teams.  
 
As aulas síncronas ficarão gravadas na Plataforma Teams para ser acessada pelos 
alunos que estiverem impossibilitados de participar de forma síncrona. 
 
As atividades realizadas pelos alunos serão enviadas via Google Classroom ou o AVA. 
 
 
 
b) modelo de tutoria:  
 
A Tutoria será realizada pelo professor da disciplina, contanto com a participação de dois 
doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em 
Matemática que desenvolveram a Prática de Docência. 
 
 
c) material didático para as atividades de ensino:  
 
Todos os textos que serão utilizados estão disponíveis on-line, facilitando o acesso dos 
discentes. 
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina:  
 
Para os alunos participar da disciplina deverão disponibilizar recursos tecnológicos, como 
computador, tablet ou celular para acompanhar as atividades propostas. 
 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados 
pelos discentes:  
 
As duas aulas iniciais serão consideradas momentos de apresentação da disciplina, 
discussão sobre as plataformas disponíveis e dos recursos tecnológicos que os discentes 
apresentam. 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades.  
A frequência será realizada conforme artigo 12 §1º Fica estabelecido o controle de 
frequência somente por meio da realização, de forma assíncrona, de trabalhos e 
exercícios domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes.  



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   
COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

 

 

 

 
Para a entrega das atividades serão utilizados o Google Classroom ou o ambiente o AVA.  
 
g) indicação do número de vagas:  serão ofertadas 40 vagas exclusivamente para os 
alunos do Curso de Ciências Biológicas. Não serão aceitos alunos da Licenciatura em 
Química. 
 
h) Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas:  
 
Novembro/2020 
Dia 03 – 13h30 às 15h30 – aula síncrona 
            - 16h às 18h – atividade assíncrona 
Dia 05 – 13h30 às 15h30 – aula síncrona 
            - 16h às 18h – atividade assíncrona 
Dia 10 – 13h30 às 15h30 – aula síncrona 
            - 16h às 18h – atividade assíncrona 
Dia 12– 13h30 às 15h30 – aula síncrona 
            - 16h às 18h – atividade assíncrona 
Dia 17 – 13h30 às 15h30 – aula síncrona 
            - 16h às 18h – atividade assíncrona 
Dia 19 – 13h30 às 15h30 – aula síncrona 
            - 16h às 18h – atividade assíncrona 
Dia 24 – 13h30 às 15h30 – aula síncrona 
            - 16h às 18h – atividade assíncrona 
Dia 26 – 13h30 às 15h30 – aula síncrona 
            - 16h às 18h – atividade assíncrona 
 
Dezembro/2020 
 
Dia 01 – 13h30 às 15h30 – aula síncrona 
            - 16h às 18h – atividade assíncrona 
Dia 08 – 13h30 às 15h30 – aula síncrona 
            - 16h às 18h – atividade assíncrona 
Dia 15 – 13h30 às 15h30 – aula síncrona 
            - 16h às 18h – atividade assíncrona 
 
Fevereiro/2021 
 
Dia 02 – 13h30 às 15h30 – aula síncrona 
            - 16h às 18h – atividade assíncrona 
 
Dia 04 – 13h30 às 15h30 – aula síncrona 
            - 16h às 18h – atividade assíncrona 
 
Dia 09 – 13h30 às 15h30 – aula síncrona 
            - 16h às 18h – atividade assíncrona 
 
Dia 11 – 13h30 às 15h30 – aula síncrona 
            - 16h às 18h – atividade assíncrona 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação da disciplina será realizada com base nos seguintes critérios: 
- participação nas atividades desenvolvidas e entrega dos trabalhos: peso 2 
- análise dos livros didáticos: peso 4 
- análise da proposição da sequência didática: peso 4 
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Professor da Disciplina: Leonir Lorenzetti 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): leonirlorenzetti22@gmail.com, fone 

41999004560 

Assinatura:   

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 

APRESENTAR EM ANEXO O CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA: 
 

mailto:leonirlorenzetti22@gmail.com

