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Caracterização da disciplina
Código da
disciplina:

NHT4030-15
(3-0-4)

Créditos (T-P-I):

Código das
turmas:

DANHT4030-15SA
NANHT4030-15SA

Nome da disciplina:
Carga horária:
Turmas:

Práticas de Ensino de Química I

Aula prática:

36 h

Turno:

Diurno
Noturno

-

Campus:

Quadrimestre:

2º

Santo André

Ano:

2017

Maisa Helena Altarugio – maisa.altarugio@ufabc.edu.br

Docente(s) responsável(is):

Sala 0633-3 (Campus Santo André)

Segunda

Terça

Alocação da turma
Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

DANHT4030-15SA

15:00 - 18:00

NANHT4030-15SA

19:00 - 22:00

Planejamento da disciplina
Objetivos gerais
Retomar os conteúdos conceituais de Química, identificar e refletir sobre suas próprias concepções bem como sobre as dos estudantes.

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.

Conteúdo programático
Aula

Conteúdo
•
•

Apresentação do curso
Levantamento e discussão de concepções espontâneas

•

Saberes docentes

•

Modelo de Mudança Conceitual

•

Concepções alternativas em livros didáticos: obstáculos animistas e realistas

•

Concepções alternativas em livros didáticos: obstáculos verbalistas e substancialistas

Aula 06 – 04/07
e 06/07

•

Concepções alternativas em química: instrumentos, estratégias e discussões

Aula 07 – 11/07
e 13/07

•

Concepções alternativas em química: instrumentos, estratégias e discussões

Aula 01 – 29/05
e 01/06

Aula 02 – 06/06
e 08/06

Aula 03 – 13/06
e 15/06

Aula 04 – 20/06
e 22/06

Aula 05 – 27/06
e 29/06

Estratégias
didáticas
Sociodrama

Avaliação
Participação em
atividade
coletiva

discussão do texto 1

Produção escrita
em atividade
coletiva

discussão do texto 2

Produção escrita
em atividade
coletiva

discussão do texto 3

discussão do texto 4

Seminários

Seminários

Produção escrita
em atividade
coletiva
Produção escrita
em atividade
coletiva
Produção escrita
em grupo
Produção escrita
em grupo
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Aula 08 – 18/07
e 20/07

Aula 09 – 25/07
e 27/07

Aula 10 – 01/08
e 03/08

Aula 11 – 08/08
e 10/08
Aula 12 – 15/08
e 17/08
Aula 13 – 21/08

•

•

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

Trabalho em grupo

Produção escrita
em grupo

(Continuação)Trabalho finalI.
I.Construção do instrumento para levantamento de concepções prévias

Trabalho em grupo

Produção escrita
em grupo

Trabalho de campo
em grupo

Produção escrita
em grupo

Trabalho de campo
em grupo

Produção escrita
em grupo

Apresentação oral
(Poster)

Produção escrita
em grupo

•

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

•

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

•

(Continuação) Trabalho Final
III.Apresentação dos resultados

Avaliação substitutiva
Recuperação será agendada para o início de 2017.3

Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa
Das avaliações: Produções coletivas (40%) e Trabalho final, com produções escritas em grupo (70%) em relação ao conceito final.
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% aproveitgamento): deve refazer a disciplina.

Avaliação substitutiva: o estudante que tiver faltado ou deixado de entregar 30% das produções coletivas ou em grupo, 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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