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Nesta proposta serão apresentadas as diversas geometrias assumidas pelas 
nuvens eletrônicas em função da disposição espacial dos núcleos.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
5 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Entender a disposição espacial das nuvens eletrônicas.

 • Identificar a geometria das moléculas.

 • Classificar as ligações.

 • Entender e relacionar os vetores momentos de dipolo.

 • Classificar a ligação em polar e apolar.

 • Representar as geometrias moleculares utilizando modelos 
com balões.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Geometria molecular e polaridade das moléculas.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz.

 • Bexigas.

Geometria molecular e polaridade
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PREPARAÇÃO

As moléculas são formadas por átomos e a maneira como os núcleos estão 
dispostos irá determinar uma geometria dos orbitais devido à teoria de re-
pulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, portanto, essas nuvens 
eletrônicas têm a tendência de manter a maior distância angular possível. O 
uso das bexigas, que se assemelham, em forma, aos orbitais, irá facilitar a 
visualização dessas formas geométricas. 

AULA 1
 

Inicie a aula perguntando aos alunos se eles sabem sobre as interações entre 
os átomos. 

Retome o conceito de ligação covalente e da nuvem eletrônica.

Refaça alguns exemplos simples com a fórmula de Lewis para explicar a pro-
vável posição dos elétrons (conceito de orbital).

Explique como o compartilhamento de elétrons acontece (atração pelos nú-
cleos).

Faça exemplos um pouco mais complexos.

AULA 2
 

Retome os conceitos anteriores e dê início às formas geométricas e aos no-
mes dessas configurações geométricas.

Faça uma tabela com exemplos e nomes.

Uma vez entendidas essas configurações, passe para o conceito de represen-
tação espacial dessas moléculas.

Como atividade e forma de fixação dos orbitais, prepare as bexigas e una-as 
pela base. Utilize a seção Atividade prática para ver os formatos adquiridos.

Faça uma explanação a respeito dos formatos e o que eles representam. Re-
parta a sala em grupos. Distribua as bexigas e peça que os alunos façam o 
mesmo. Avalie cada grupo e também a participação de cada um na definição 
e confecção. 
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AULA 3
 

Demonstre que átomos iguais possuem a mesma atração pelos elétrons  en-
volvidos numa ligação.

Refaça o conceito de eletronegatividade de um átomo.

Passe aos conceitos de polaridade e apolaridade da molécula.

Enfatize o deslocamento do par eletrônico devido à eletronegatividade.

Faça exemplos para fixação.

AULA 4
 

Para falar da polaridade nas ligações,  reforce a escala de eletronegatividade 
proposta por Linus Pauling.

Demonstre que a diferença entre esses valores dá o caráter iônico ou molecu-
lar  de um composto.

Mostre que a diferença de eletronegatividade provoca uma deformação na 
nuvem eletrônica. Utilize as bexigas  da aula 2 e deforme-as, apertando de um 
lado ou no centro.

Fale da polaridade das moléculas na presença de um campo magnético.

Retome o conceito de vetor (entidade matemática).

Introduza o conceito de vetor momento dipolar e dipolar resultante.

Retome a aula de geometria molecular para explicar a polaridade das molécu-
las e o vetor resultante de cada uma delas.

Relembre a soma de vetores (Física e Matemática) e da regra do paralelogra-
mo para melhor compreensão por parte dos alunos sobre o que está sendo 
falado.

Faça exercícios de fixação.

AULA 5
 

Use esta aula para  retomar conceitos ainda não fixados e fazer os exercícios 
propostos com os alunos.
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Utilize instrumentos diversos de avaliação.

Faça intervenções periódicas nas resoluções dos exercícios para saber o 
desenvolvimento cognitivo dos alunos. Use essas intervenções como instru-
mento de avaliação.

Utilize o trabalho em grupo com as bexigas para avaliar o desempenho de 
cada aluno.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


