
 
 

 

 

 

PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 

PERÍODO ESPECIAL 2020-2 

Dados da Disciplina 

Disciplina: Metodologia do Ensino de Química Código: EM-159 

Pré-requisitos:  
EM-200 

No de vagas: 20 Carga horária semanal: 4h 

Carga horária total: 60h 

Data de início: 11/12/2020 Data de término: 03/02/2021 

Dias e horários das atividades remotas síncronas (se houver): 
Quartas-feiras, das 19h às 20h30’ 

Meios de interação entre docente e discentes: UFPR-Virtual, Jitsi Meet, WhatsApp, E-mail.  
 

Docente: Neusa Nogueira Fialho E-mail: neusa_nf@yahoo.com.br  

 
Ementa 

Documentos Curriculares Nacionais para o Cursos de Licenciatura em Química. Documentos Curriculares para o Ensino de Química no Ensino Médio. Métodos de 
Ensino de Química. Estratégias de Ensino e Aprendizagem. Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Tecnologias Educacionais no Ensino da Química. 

 
Objetivos 

Objetivo geral: 
 
Analisar a aplicabilidade das diferentes metodologias e estratégias de ensino, atualmente propostas para o Ensino de Química do Ensino Médio. 
 
Objetivos específicos:  
 

• Discutir as habilidades e competências do licenciando em Química;  

• Analisar os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; 

• Conhecer a estrutura da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio;  

• Analisar as Diretrizes da Educação Básica do Estado do Paraná – Química;  

• Discutir os saberes necessários à prática educativa; 

• Conhecer a construção de mapas conceituais e suas aplicações em sala de aula;  

• Discutir os diferentes métodos e estratégias de ensino;  

• Construir planos de aula envolvendo diferentes estratégias de ensino;  

• Discutir o ensino de Química relacionando-o ao cotidiano;  
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• Analisar diferentes metodologias ativas para o ensino e aprendizagem de Química;  

• Produzir conteúdos de Química utilizando as tecnologias digitais. 

 
 
Cronograma detalhado de execução das atividades 

DATAS CONTEÚDOS 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS DE 

ENSINO 

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

EMPREGADOS 

CARGA 

HORÁRIA 

REMOTA 

Tempo 
síncrono 

CARGA 

HORÁRIA 

DE 

PESQUISA 

E 

PRODUÇÃO 

(DIA DA 

AULA) 

Tempo 
assíncrono 

CARGA 

HORÁRIA DE 
ESTUDOS 

COMPLEMENTARES 
(DISTRUÍDA PELA 

SEMANA) 
 

Tempo assíncrono 

11/11/20 

-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 AVA-UFPR. 

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

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ ------ 

18/11/20 

 
-Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais para os 
Cursos de 
Química. 
 
-Parâmetros 
Curriculares 
Nacionais para o 
Ensino Médio. 
 
 

ATIVIDADE SÍNCRONA 
 
- Discussão sobre o quadro comparativo referente às Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os Cursos de Química. 
 
- Explicação sobre a atividade no Padlet. 
 
- Divisão de 3 grupos para atividade referente à BNCC, parte de 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias, para explanação no 
próximo encontro. Elaboração de quadro sinóptico sobre a 
BNCC e uma atividade relacionada a uma das habilidades. 
 
ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 3h 



-Base Nacional 

Comum – Ensino 

Médio. Área de 

Ciências da 

Natureza e suas 

Tecnologias 

- 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 de uma frase. 
 
- Leitura e estudo da BNCC, referente à parte de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias, para explanação no próximo 
encontro. 
 
-Produção de quadro sinóptico da BNCC (parte de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias), e elaboração de uma atividade 
referente a uma das habilidades da BNCC. Postar no AVA-
UFPR. 

 

 
Simulações 
 
Microsoft Teams 
 
Infogram 
 
Live 
 
Podcast 

25/11/20 

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

 

ATIVIDADES SÍNCRONAS 
- Apresentação do Padlet. 
 
-Apresentação das atividades referentes a habilidades da 
BNCC, relacionada às Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias. 
 
 
ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 
-Leitura das Diretrizes da Educação Básica do Estado do 
Paraná – Química. 
 
-Atividade sobre DCE – Paraná (tirinhas). 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 3h 

02/12/20 

-Diretrizes da 
Educação Básica 
do Estado do 
Paraná – 
Química. 
 
-Saberes 

necessários à 

prática educativa 

ATIVIDADE SÍNCRONA 
-Apresentação das atividades propostas em relação às 
Diretrizes da Educação Básica do Paraná. 
 
-Explicação – definição do que são saberes da docência. 
 
-Explicação mini e-book (Issuu: 
https://issuu.com/signin?onLogin=%2Fhome%2Fpublished%2Fb
enef_cios_de_ser_um_pesquisador.pp) ou livros digitais: 
(http://www.livrosdigitais.org.br/ ) . 
 
 
ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 
-Leitura do livro Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. 
 
- Produção de um mini e-book: os saberes da docência de 
Paulo Freire. 

 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 3h 

https://issuu.com/signin?onLogin=%2Fhome%2Fpublished%2Fbenef_cios_de_ser_um_pesquisador.pp
https://issuu.com/signin?onLogin=%2Fhome%2Fpublished%2Fbenef_cios_de_ser_um_pesquisador.pp
http://www.livrosdigitais.org.br/


09/12/20 

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

ATIVIDADES SÍNCRONAS 
-Questões e discussão sobre o livro Pedagogia da Autonomia. 
 
-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 
- Saberes Docentes: Dialogando com Tardif, Pimenta e Freire 
(BLOCK e RAUSCH, 2019). 
 
-Produção de mapa conceitual com base no texto.  
 
- Postar o mapa no AVA-UFPR. 
 
-Leitura dos capítulos I e II do livro: Atividades Experimentais de 
Química no Ensino Médio -   reflexões e propostas (GEPEQ, 
2009).  
 
-Elaboração de uma apresentação para explicar o método 
experimental investigativo. 
 
- Postar apresentação no AVA-UFPR. 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 3h 

16/12/20 

-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.  
 
-Pesquisa sobre metodologias ativas (estudo de caso, sala de 
aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, 
aprendizagem baseada em projetos, Peer Instruction, rotação 
de estações). 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 3h 

21/01/21 
-Principais 
componentes de 
um plano de aula 

ATIVIDADE SÍNCRONA 
-Apresentação da metodologia ativa. 
 
-Explanação sobre os componentes de um plano de aula. 
 
ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 3h 



-Produção de um plano de aula para Ensino Médio usando o 
método experimental investigativo. Postar no AVA-UFPR. 
 
- Assistir o vídeo Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 
(CTSA), disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=K1f9SKvXI-

8&ab_channel=SecretariadaEduca%C3%A7%C3%A3o>. 
Acesso em: 14 de out. 2020. 
 
- Descrever 5 pontos positivos e 5 negativos no uso de CTS no 
ensino de Química. 

28/01/21 

-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 (vídeo). 
 
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 apresentação no AVA-UFPR. 

19h às 20h30’ 
1h30’ 

 
2h30’ 3h 

03/02/21 

-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 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K1f9SKvXI-8&ab_channel=SecretariadaEduca%C3%A7%C3%A3o
https://www.youtube.com/watch?v=K1f9SKvXI-8&ab_channel=SecretariadaEduca%C3%A7%C3%A3o


Procedimentos didáticos 
A disciplina será desenvolvida mediante tempos síncronos (com atividades interativas – aulas) e assíncronos (com atividades remotas) quando serão apresentados os conteúdos curriculares 
teóricos e práticos por meio de atividades desenvolvidas em ambientes virtuais.  
 
O sistema de comunicação será composto por: ambiente UFPR-Virtual, plataforma Jitsi Meet, grupos no WhatsApp, e-mails e outros recursos tecnológicos que forem necessários no 
desenvolver da disciplina.  
 
Serão utilizados os seguintes recursos: cronograma das atividades docentes, notebook, artigos científicos, livros didáticos de Química do Ensino Médio, e-book, softwares, vídeos, aplicativos.    

 
 
 

 

Formas e critérios de avaliação 

O sistema avaliativo será desenvolvido pela participação ativa dos estudantes na discussão dos artigos científicos, pelo planejamento e elaboração de atividades didático-
pedagógicas para o Ensino Médio, pela produção de materiais didáticos para o ensino e aprendizagem de Química e pela postagem das atividades na plataforma Moodle. 
 
A avaliação será formativa, cumulativa e processual. 
 

 

Bibliografia básica e bibliografia complementar 

 
Bibliografia básica  
 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – Ensino Médio. Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Disponível em 
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#medio/a-area-de-ciencias-da- natureza-e-suas-tecnologias>. Acesso em: 28 jun. 2020. 

 
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/130301Quimica.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2020. 

 
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2020. 

 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática docente. Disponível em: <http://www.apeoesp.org.br/sistema/ck/files/4-
%20Freire_P_%20Pedagogia%20da%20autonomia.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2020. 

 
MORÁN, José Manuel. Mudando a educação com metodologias ativas. In: SOUZA, Carlos Alberto de; MORALES, Ofelia Elisa Torres (orgs.). Coleção Mídias 
Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e 
Cidadania: aproximações jovens. Vol. II. PG: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015. Disponível em: <http://www2.eca.usp.br/moran/wp-
content/uploads/2013/12/mudando_moran>. Acesso em: 28 jun. 2020. 

 
PARANÁ. Diretrizes da Educação Básica do Estado do Paraná - Química. Disponível em: < 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_quim.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2020. 
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Universidade de São Paulo. Grupo de Pesquisa em Educação Química. Atividades Experimentais de Química no Ensino Médio reflexões e propostas. Disponível 
em: <file:///C:/Users/neusa/Desktop/DESKTOP/UFPR%202019/METODOLOGIA%202019/AULA%206%20-%2012-09%20- 
%20M%C3%89TODO%20EXPERIMENTAL/LIVRO%20GEPEQ.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2020. 

 
Bibliografia complementar  
 
BLOCK, Osmarina; RAUSCH, Rita Buzzi. Saberes Docentes: Dialogando com Tardif, Pimenta e Freire. Disponível em: < 
https://revista.pgsskroton.com/index.php/ensino/article/view/493>. Acesso em: 28 jun. 2020. 

 
BRASILEIRO, Lilian Borges Brasileiro; MATIAS, Joice. Simulações computacionais no ensino de química: estudando as Micro-ondas. Experiências em 
Ensino de Ciências V.14, No.2, 2019. Disponível em: <http://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID609/v14_n2_a2019.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2020. 

 
LEITE, Bruno Silva. Elaboração de Podcasts para o Ensino de Química. Disponível em: <https://portalseer.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/article/view/7987/5875>. 
Acesso em: 28 jun. 2020. 
 
LIMA-JÚNIOR, Claudio Gabriel et al. Sala de aula invertida no ensino de química: planejamento, aplicação e avaliação no ensino médio. REDEQUIM, v. 3, nº2, 
2017. Disponível em: 
<http://www.journals.ufrpe.br/index.php/REDEQUIM/article/download/1787/1589>. Acesso em: 28 jun. 2020. 

 
LOPES, Renato Matos; FILHO, Moacelio Veranio Silva; ALVES, Neila Guimarães (organizadores). Aprendizagem baseada em problemas: fundamentos para a 
aplicação no ensino médio e na formação de professores. – Rio de Janeiro: Publiki, 2019. Ebook. Disponível em: <https://bityli.com/yyv3H>. Acesso em: 28 jun. 2020.  
 
MARRIOT, Rita de Cássia Veiga. TORRES, Patrícia Lupion. Mapas conceituais uma ferramenta para a construção de uma cartografia do conhecimento. 
Disponível em: <https://www.agrinho.com.br/site/wp-content/uploads/2014/09/2_09_Mapas-conceituais.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2020. 
 
PINHEIRO, Nilcéia Aparecida Maciel; SILVEIRA, Rosemari Monteiro Castilho Foggiatto; BAZZO, Walter Antonio. Ciência, tecnologia e sociedade: a relevância do 
enfoque CTS para o contexto do ensino médio. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/ciedu/v13n1/v13n1a05.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2020. 

 
Professor da Disciplina: Neusa Nogueira Fialho 

Assinatura: ____________________________________________________ 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: ______________________ 

______________________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________________ 
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