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Caracterização da disciplina 

Código da 

disciplina:  

NANHT4030-
19SA 

Nome da disciplina: PRÁTICAS DE ENSINO DE QUÍMICA I 

Créditos (T-P-I): (0-3-4) Carga horária: 36 h Aula prática:  - Campus: Santo André 

Código das 

turmas: 

TNANHT4030-
19SA (2021.2 - 

5N12 5N34) 
Turmas:  01 Turno: Noturno Quadrimestre: 2º Ano: 2021 

Docente(s) responsável(is): 
Maisa Helena Altarugio – 
maisa.altarugio@ufabc.edu.br  

 
Campus S.A.|Bloco A|Sala de Aula|S-309-3 
 

 

Alocação da turma 

 Segunda Terça  Quarta  Quinta  Sexta  Sábado  

19:00 - 21:00    SEMANAL   

21:00 – 23:00    QUINZENAL   

 

Planejamento da disciplina 

Objetivos gerais 
 

Compreender a importância de conhecer as concepções alternativas sobre conceitos químicos dos estudantes, bem 

como os fatores que influenciam na formação dessas concepções, visando um processo de ensino e aprendizagem 

significativo.  

Objetivos específicos 
 

Conhecer as principais concepções alternativas sobre conceitos químicos de estudantes  
Saber elaborar um instrumento para levantar concepções alternativas de estudantes 
Aplicar e interpretar os resultados obtidos a partir do instrumento 

Ementa 
Saberes docentes. Concepções alternativas e mudança conceitual com relação aos conteúdos relacionados ao ensino 

de química. Elaboração e aplicação de um instrumento para a identificação de concepções alternativas. 

Estratégias didáticas 
Esta disciplina será ministrada, em sua totalidade, no modelo remoto, contemplando momentos de aula síncrona e 
assíncrona. As aulas síncronas, acontecerão, via de regra, semanalmente, às quintas-feiras, das 19h às 21h, por 
meio da plataforma Zoom. As aulas assíncronas acontecerão, via de regra, quinzenalmente, às quintas-feiras, das 
21h às 23h, por meio de estudos dirigidos. As tarefas, os materiais de aula, as atividades e os comunicados serão 

acessados por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). As aulas síncronas serão 
gravadas e disponibilizadas por meio de link para todos os alunos, na impossibilidade de acompanhá-las online. O 

atendimento aos discentes ocorrerá, semanalmente, no horário subsequente à aula síncrona, das 21h às 22h.     

 

Conteúdo programático 
Aula Conteúdo Estratégias 

didáticas 
Avaliação 

Aula 01 – 27/05 
(semanal) 

• Levantamento e discussão de concepções espontâneas 
sobre saberes docentes e aprendizagem significativa Aula síncrona  

Produção escrita 
em atividade 

coletiva/individual 

Aula 02 – 03/02 
(semanal/quinzenal) 

• FERIADO    

Aula 03 – 10/06 
(semanal) 

• Saberes docentes Aula síncrona  
 

Produção escrita 
em atividade 

coletiva/individual 

Aula 04 –17/06 
(semanal/quinzenal) 

• Modelo de Mudança Conceitual 
Aula síncrona 

Produção escrita 
em atividade 

coletiva/individual 

Aula 05 – 24/06 
(semanal) 

• Concepções alternativas em livros didáticos: obstáculos 
animistas e realistas 

Aula síncrona 
Produção escrita 
em atividade 
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coletiva/individual 

Aula 06 – 01/07 
(semanal/quinzenal) 

 

• Concepções alternativas em livros didáticos: obstáculos 
verbalistas e substancialistas Aula síncrona 

Produção escrita 
em atividade 
coletiva/individual 

Aula 07 – 08/07 
(semanal) 

• Concepções alternativas em química: instrumentos, 

estratégias e discussões 
Aula síncrona – 

 

Produção escrita 
em atividade 

coletiva/individual 

Aula 08 – 15/07 
(semanal/quinzenal) 

• Concepções alternativas em química: instrumentos, 
estratégias e discussões Aula síncrona 

Produção escrita 
em atividade 

coletiva/individual 

Aula 09 – 22/07 
(semanal)  

Trabalho final I.Construção do instrumento para 
levantamento de concepções prévias Aula síncrona 

Produção escrita 
em atividade 

coletiva/individual 

Aula 10 – 29/07 
(semanal/quinzenal) 

• (Contnuação) Trabalho final II.Coleta e Análise dos dados 
Aula síncrona 

Produção escrita 
em atividade 

coletiva/individual 

Aula 11 – 05/08 
(semanal) 

• (Continuação) Trabalho Final III.Apresentação dos 
resultados Aula síncrona 

Produção escrita 
em atividade 

coletiva/individual 

Aula 12 – 12/08 
(semanal/quinzenal) 

• (Continuação) Trabalho Final III.Apresentação dos 

resultados Aula síncrona 

Produção escrita 
em atividade 

coletiva/individual 

Aula 13 – 22/03  
(semanal/quinzenal) 

• Reposição do feriado – Avaliação substitutiva   

Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa 
Das avaliações: Produções coletivas e individuais, tarefas de casa (30%), Seminário* (20%) e Trabalho final (50%) em relação ao conceito final. 
 *Seminários poderão ser produções orais gravadas. 

Da atribuição dos conceitos se dará de acordo com o desempenho global, a saber: 

Conceito A (85-100% aproveitamento): demonstração de domínio pleno do conteúdo. 

Conceito B (70-84% aproveitamento): demonstração de domínio satisfatório do conteúdo. 

Conceito C (50-69% aproveitamento): demonstração de domínio mínimo satisfatório do conteúdo. 

Conceito D (40-49% aproveitamento): demonstração de domínio mínimo não satisfatório do conteúdo. 

Conceito F (<40% aproveitamento):  deve refazer a disciplina. 

 
Avaliação substitutiva: o estudante que tiver faltado ou deixado de entregar 30% das produções coletivas ou individuais,  poderá realizar uma prova substitutiva 
(SUB), desde que amparado pela  
Resolução Consepe n° 181. O estudante deverá comparecer no dia da prova munido de seus atestados. 
 
Prova de recuperação regular: o estudante que obtiver média D ou F terá o direito de realizar uma prova de recuperação (REC).  
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TEXTO 1: ALTARUGIO, M.H.; LOCATELLI, S.W. Os saberes docentes e a formação do bom professor de ciências. 

Espaço pedagógico, v. 25, n. 2, Passo Fundo,p. 364-382, maio/ago, 2018. 

TEXTO 2: MOREIRA, Marco Antonio; GRECA, Ileana Maria. Mudança conceitual: análise crítica e propostas à luz 
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Artmed, 2001. 232 p.  
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Alegre: Artmed, 2002. 232 p 
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Souza, V. C.de Assis; Justi, R. da Silva; Ferreira, P. F. Maia. Analogias utilizadas no ensino dos modelos atômicos 
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Além das referências básicas obrigatórias, haverá consulta livre de outras referências que serão escolhidas pelos próprios alunos de acordo com os temas 

que serão tratados nos seminários e nos trabalhos finais. 
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