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EMENTA 

O Componente Curricular Química, na 2º série, busca desenvolver as habilidades 

que contemplem objetos de conhecimentos relacionados a analisar, representar, 

avaliar e discutir temas que irão contribuir para a formação de cidadãos que sejam 

capazes de contribuir com a sociedade num âmbito local e global por meio de 

situações significativas. 

No Campo Temático Matéria e Energia o estudante desenvolverá habilidades: 

discutir e utilizar os conhecimentos acerca dos fenômenos naturais e a partir 

dessas análises ser capaz de propor ações individuais e coletivas que visem 

minimizar os impactos socioambientais. 

No campo Temático Vida e Evolução  as habilidades desenvolvidas visam: propor  

aos estudantes um aspecto investigativo a partir de  situações problema e avaliar 

aplicações do conhecimento científico e  tecnológico  e  suas  implicações  no  

mundo,  utilizando  procedimentos  e linguagens  próprios  das  Ciências  da  

Natureza,  para  propor  soluções  que considerem  demandas  locais,  regionais  

e/ou  globais,  e  comunicar  suas descobertas  e  conclusões  a  públicos  variados,  

em  diversos  contextos e  por  meio  de  diferentes  mídias  e  tecnologias  digitais  

de  informação  e comunicação. 

O Campo Temático Terra e Universo os conhecimentos conceituais desenvolvidos 

nesta temática constituem uma base que permite aos estudantes investigar, 

analisar e discutir situações-problema que emergem de diferentes contextos 

socioculturais, além de compreender e interpretar leis, teorias e modelos, 

aplicando-os na resolução de problemas individuais, sociais e ambientais. 



 

OBJETIVOS GERAIS  

 

• Propor   aos estudantes  um ambiente  de  atividades experimentais, que 

possibilite a pesquisa e a interpretação e discussão de experimentos 

possibilitando a ampliação do conhecimento  das competências  e  habilidades  

que   explorem  situações-problema envolvendo o uso em diferentes aplicações 

do cotidiano dos estudantes relacionadas ao controle, aceleração ou 

retardamento de processos e realizar previsões sobre atividades experimentais 

relacionadas a energia liberada ou consumida em transformações químicas 

observando a  transformações que envolvem  que envolvam sistemas quantidade 

de matéria e energia, considerando as transformações químicas em que 

reagentes e produtos coexistem, num estado de equilíbrio químico entre outros. 

 

• Promover a compreensão abrangente de mundo, onde os estudantes sejam 

capazes de relacionar observações empíricas do seu cotidiano às suas 

representações dentro da Química, fazendo associações e estabelecendo 

conjecturas, favorecendo o desenvolvimento da investigação científica com 

enfoque na   melhoria  da  qualidade  de  vida,  segurança,  sustentabilidade,  

diversidade  étnica  e  cultural,  entre  outras. 

 

• Reconhecer que a Química é uma ciência humana, fruto das necessidades 

e preocupações de  diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é 

uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e 

tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções como os representado 

nos conceitos relacionados ao estudo de  cálculos, envolvidos na formação de 

soluções, em sistemas naturais e industriais, utilizando unidades de 

concentração usuais e as que expressam  previsões e cálculos, relacionando a 

proporção de reagentes consumidos e produtos formados em uma reação 

química entre outros.  

 

• Discutir e avaliar a importância da preservação e conservação da 

biodiversidade, os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a 

garantia da sustentabilidade do planeta e seus impactos no mundo do trabalho 

a partir das  realidades dos estudantes. 

 

• Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes 

Campos Temáticos  (Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo) e de 

com outras  áreas do conhecimento,  explorando situações-problema envolvendo  

melhoria  da  qualidade  de  vida, local, regional e global. 

 

• Desenvolver e/ou discutir projetos que,  propõem , o desenvolvimento da 



 

investigação científica, a  experimentação,   a análise e comparação  de  distintas  

explicações  científicas  propostas  em  diferentes  épocas  e  culturas  e  o   

reconhecimento  dos limites  explicativos  das  ciências,  criando  oportunidades  

para  que os  estudantes  compreendam  a  dinâmica  da  construção  do  

conhecimento científico de conceitos como os gerados por meio das 

transformações químicas e físicas que influenciam no dia a dia,  com base em 

princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a 

diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de 

qualquer natureza com base em comprovações científicas. 

 

• Propor propostas de soluções para situações cotidianas e em processos 

produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos 

recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. 
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