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Tomar como início a formação de ferrugem em parques públicos onde não 
há manutenção adequada. A ferrugem é um óxido, e assim como as demais 
funções inorgânicas, os óxidos também estão presentes no dia a dia.

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

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Identificar os óxidos.

 • Diferenciar os óxidos ácidos, básicos, neutros e peróxidos.

 • Relacionar os óxidos com as modificações ambientais.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Os óxidos e a relação com a modificação ambiental.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz.

Óxidos e o ambiente
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PREPARAÇÃO

Os óxidos são os compostos químicos presentes no dia a dia. O gás carbô-
nico expelido na respiração é também responsabilizado pelo efeito estufa. A 
areia é também um óxido presente no cotidiano. Faça essas relações para 
induzir a curiosidade a respeito.

AULA 1
 

Inicie a aula destacando a nomenclatura dos óxidos e mostrando como se 
forma o nome e também o uso de prefixos, que indicam a quantidade oxigê-
nio, e também da quantidade de outros elementos. Em seguida, faça a classi-
ficação dos óxidos mostrando o tipo de ligação química existente.

AULA 2

Classifique os óxidos: ácidos neutros, básicos, anfóteros, duplos e peróxidos.

Enfatize o caráter covalente dos óxidos ácidos, assim como o iônico para os 
básicos.

Reforce que os anfóteros agem como básicos na presença de ácidos, e áci-
dos na presença de bases.

Por fim, apresente os óxidos duplos, que são formados pela combinação de 
dois óxidos semelhantes, e os peróxidos, que são os que apresentam o grupo 
(O2)

-2.

Cite a água oxigenada como exemplo de peróxido.

AULA 3
 

Apresente os óxidos bastante importantes e bem conhecidos: 

Óxido de Cálcio – conhecido com cal virgem. Explique e demonstre através da 
equação química como ele surge.

Óxido de Magnésio – usado como antiácido.

Dióxido de Carbono – presente em refrigerantes e água gaseificada.

Pode ser feita uma experiência como a da página 262 para demonstrar a rea-
ção entre o dióxido de carbono e o hidróxido de cálcio.
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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.

Os exercícios feitos em classe e as discussões dos textos são suficientes 
para o embasamento da verificação da aquisição do conhecimento

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

Utilize o texto Efeitos dos óxidos no ambiente para estabelecer uma relação 
entre os óxidos e a degradação do ambiente (efeito estufa). Solicite, por escri-
to, a opinião dos alunos sobre o efeito estufa.

Resolva alguns exercícios com os alunos para checar a aquisição do conhe-
cimento.

AULA 4
 

Continue alertando sobre a degradação ambiental e comente sobre a chuva 
ácida. 

Faça uma leitura compartilhada do texto sobre chuva ácida e pontue quais 
são os óxidos que participam, mostrando quais os ácidos envolvidos.

Outros poluentes, às vezes, passam despercebidos, como os gases produzi-
dos pelos automóveis. 

Chame a atenção do porquê de os carros atuais possuírem conversores ca-
talíticos.

Faça um debate entre grupos na sala, visando avaliar o entendimento sobre 
os óxidos e o efeito estufa.

Termine o capítulo solicitando a resolução da série de exercícios para exami-
nar o conteúdo aprendido.


