
 

 

FICHA ADICIONAL – Prof.ª Neusa Nogueira Fialho 
 
 
 

Disciplina: Metodologia do Ensino de Química 
Código: 159 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

Número de turmas: 1 Número de vagas para cada turma: 25 

CRONOGRAMA DETALHADO DE EXECUÇÃO  

Data de início da disciplina: 29 de julho de 2020. 

Data de finalização da disciplina: 23 de setembro de 2020.  

Carga horária: 13h30’ + 22h30’ + 24h = 60h 

DATAS CONTEÚDOS 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS DE 

ENSINO 

RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 
EMPREGADOS 

CARGA 
HORÁRIA 
REMOTA 
Tempo 

síncrono 

CARGA 
HORÁRIA  

Tempo 
assíncrono 

CARGA  
HORÁRIA DE 

ESTUDOS 
COMPLEMEN-

TARES 
Tempo  

assíncrono 

29/07 -Acolhimento, 
apresentação dos 
alunos e 
cronograma. 
 
-Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais para os 
Cursos de Química. 
 

ATIVIDADE SÍNCRONA 
-Acolhimento. 
-Apresentação dos estudantes. 
-Apresentação do cronograma de atividades. 
-Explicação da forma avaliativa. 
-Proposta de atividade sobre Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os Cursos de Química: quadro 
comparativo sobre as competências do licenciando em 
Química e do bacharelado em Química. 
 
ATIVIDADE ASSÍNCRONA 
- Leitura das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
Cursos de Química. 
 
-Produzir um quadro comparativo sobre as competências 
do licenciando em Química e do bacharelado em Química 
(mínimo de dois itens para cada competência). Postar no 

 
Computador 
 
Celular 
 
WhatsApp 
 
YouTube 
 
E-mail 
 
Ambiente Virtual 
Moodle - UFPR 
 
CmapTools 
 
Issue 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ - 



 

 

AVA-UFPR.  
Power Point 
 
Webquest 
 
Padlet 
 
Sites 
 
Banco de imagens 
free – Pixabay 
 
Simulações 
 
Microsoft Teams 
 
Infogram 
 
Live 
 
Podcast 
 
 
 

05/08  
-Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais para os 
Cursos de Química. 
 
-Parâmetros 
Curriculares 
Nacionais para o 
Ensino Médio. 
 
 
-Base Nacional 
Comum – Ensino 
Médio. Área de 
Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias 

ATIVIDADE SÍNCRONA 
 
- Discussão sobre o quadro comparativo referente às 
Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 
Química. 
 
 
ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 
- Leitura e estudo dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio (p.30-39). 
   
-Postar no Padlet uma competência e habilidade e 
acrescentar um comentário curto de uma frase. 
 
- Divisão de 3 grupos para explicação das competências 
específicas e habilidades da BNCC, referente à parte de 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias, para 
explanação no próximo encontro. 
 
- Leitura e estudo da BNCC, referente à parte de Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias, para explanação no 
próximo encontro. 
 
-Produção de material para explicação das competências 
específicas e habilidades da BNCC referente às Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias (escolha libre do material 
que será utilizado: Power Point, texto, imagens, etc.). 
Postar no AVA-UFPR 
 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 3h 

12/08 -Base Nacional 
Comum – Ensino 
Médio. Área de 
Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES SÍNCRONAS 
-Apresentação das competências específicas e 
habilidades da BNCC, referente às Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias. 
 
 
ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 
-Leitura das Diretrizes da Educação Básica do Estado do 
Paraná – Química. 
 
-Escolha um conteúdo básico das Diretrizes da Educação 
Básica do Paraná, e em seguida realize as atividades: 
a) Escreva a qual conteúdo estruturante se enquadra o 
conteúdo básico que você escolheu. 
b) Com base na leitura das Diretrizes escreva, 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 3h 



 

 

detalhadamente, como você contextualizaria esse tema. 
c) Ainda com base na leitura, como você explicaria esse 
conteúdo para os estudantes? 
Postar atividades no AVA-UFPR. 

19/08 -Diretrizes da 
Educação Básica do 
Estado do Paraná – 
Química. 
 
-Saberes 
necessários à prática 
educativa 

ATIVIDADE SÍNCRONA 
-Discussão das atividades propostas em relação às 
Diretrizes da Educação Básica do Paraná. 
 
 
ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 
-Leitura do livro Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. 
 
- Produção de um infográfico contendo os saberes 
necessários à prática educativa propostos por Paulo 
Freire. Postar no AVA-UFPR. 
 

 
Computador 
 
Celular 
 
WhatsApp 
 
YouTube 
 
E-mail 
 
Ambiente Virtual 
Moodle - UFPR 
 
CmapTools 
 
Issue 
 
Power Point 
 
Webquest 
 
Padlet 
 
Sites 
 
Banco de imagens 
free – Pixabay 
 
Simulações 
 
Microsoft Teams 
 
Infogram 
 
Live 
 
Podcast 
 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 3h 

26/08 -Saberes 
necessários à prática 
educativa 
 
-Aprendizagem 
significativa: mapas 
conceituais. 

ATIVIDADES SÍNCRONAS 
- Apresentação dos infográficos. 
 
-Explanação sobre mapas conceituais e aprendizagem 
significativa. 
 
-Divisão de grupos para discutir sobre o método 
experimental investigativo, com base na leitura do livro: 
Atividades Experimentais de Química no Ensino Médio - 
reflexões e propostas (GEPEQ, 2009). 
 
 
ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 
-Produção de mapa conceitual com base no texto: 
Saberes Docentes: Dialogando com Tardif, Pimenta e 
Freire (BLOCK e RAUSCH, 2019). Postar no AVA-UFPR. 
 
-Leitura dos capítulos I e II do livro: Atividades 
Experimentais de Química no Ensino Médio -   reflexões e 
propostas (GEPEQ, 2009). 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 3h 

02/09 -Método expositivo 
dialogado. 
 
-Método 
experimental - 
Experimentação 
problematizadora 

ATIVIDADES SÍNCRONAS 
-Explanação sobre o método expositivo dialogado. 
 
-Apresentação dos grupos sobre o método experimental 
investigativo. 
 
ATIVIDADE ASSÍNCRONA 
-Pesquisa e postagem no AVA-UFPR de um experimento 
investigativo, do nível 2, com base na leitura dos capítulos 
e na apresentação dos grupos.  

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 
 

2h30’ 3h 



 

 

09/09 Principais 
componentes de um 
plano de aula 

ATIVIDADE SÍNCRONA 
-Explanação sobre os componentes de um plano de aula. 
 
ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 
-Produção de um plano de aula para Ensino Médio 
usando o método experimental investigativo. Postar no 
AVA-UFPR. 
 
-Leitura do texto: Ciência, tecnologia e sociedade: a 
relevância do enfoque CTS para o contexto do Ensino 
Médio (PINHEIRO, SILVEIRA e BAZZO, 2007). 
 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 3h 

16/09 A relação Química e 
cotidiano - Ciência, 
Tecnologia, 
Sociedade e 
Ambiente. 

ATIVIDADES SÍNCRONAS 
-Conversa sobre dúvidas e dificuldades na produção do 
plano de aula. 
 
-Discussão sobre a Química e o cotidiano. 
 
ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 
-Com base nas discussões, elaborar um plano de aula 
abordando Química e cotidiano. Postar no AVA-UFPR. 
 
-Pesquisar tecnologias digitais aplicáveis ao ensino de 
Química, para apresentar aos demais colegas da turma. 
Postar no AVA-UFPR. 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 3h 

23/09 Tecnologias digitais 
para o ensino de 
Química e 
metodologias ativas. 
 
- Finalização da 
disciplina 

ATIVIDADES SÍNCRONAS 
-Apresentação e discussão acerca das tecnologias digitais 
trazidas pelos estudantes e que são aplicáveis ao ensino 
de Química. 
 
-Orientações de acordo com dúvidas e dificuldades dos 
estudantes na realização das atividades assíncronas. 
 
-Avaliação da disciplina. 
 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 3h 

 
13h30’ 22h30’ 

 
24h 

 

 


