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A coleção “Química” traz uma apresentação dos conceitos de química de uma 
forma direta, clara e objetiva. As atividades de interdisciplinaridade e de con-
textualização dos fenômenos químicos ficam a cargo dos boxes e seções 
específicas distribuídas ao longo do texto. Estes boxes trazem fatos e expe-
rimentação inseridos no cotidiano de uma sociedade tecnológica e a preocu-
pação com meio ambiente.

Portanto, apresento como proposta didática o foco nas atividades que pro-
movem tidas como tradicionais. Destacando sempre os boxes que promova a 
contextualização com o universo do estudante. Neste sentido, o tempo gasto 
com aulas tradicionais deve ser mesclado com atividades experimentais ou 
de leitura que promovam esta interação. 

O capítulo 11, tema desta proposta, apresenta os ácidos carboxílicos e suas 
implicações tecnológicas e ambientais.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Ao término da proposta espera-se que o estudante tenha com-
preendido os conceitos ácidos carboxílicos, suas aplicações em 
uma sociedade tecnológica, científica e preocupada com o meio 
ambiente.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
 • Buscar informações sobre processos químicos que ocorrem 

nos sistemas natural e produtivo que utilizam nitrogênio ou 
oxigênio.

 • Avaliar a produção, o consumo e a utilização pela sociedade de 
materiais derivados do nitrogênio.

Funções orgânicas oxigenadas e  
nitrogenadas –Ácidos carboxílicos,  
sais de ácidos carboxílicos e ésteres
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PREPARAÇÃO

Aconselho para a preparação do professor:

Faça a leitura do capítulo, previamente. Em especial, as seções que promo-
vam a contextualização e interdisciplinaridade.

Apesar de privilegiar as aulas expositivas. Tente evitar a apresentação simples 
e pura das leis e suas aplicações, busque contextualizar ao máximo. Procure 
sempre se atualizar com exemplos cotidianos. 

Fazer sempre uma discussão prévia (atividade diagnóstica) dos conceitos a 
serem desenvolvidos durante a sequência didática. Assim os estudantes te-
rão uma atividade norteadora para a compreensão dos objetivos e conceitos 
a serem desenvolvidos.

Esteja sempre atento ao manual do professor no final do volume.

Sempre que possível aplique as atividades da seção “Experiência”.

AULA 1

Faça a introdução no capítulo a partir da leitura do boxe “conexão” na página 
154.

Faça a abordagem teórica a partir de uma aula expositiva sobre as seções 
“Ácidos carboxílicos” e todas as suas subseções.

AULA 2
 

Retome os conceitos da aula 1. Utilize a última atividade para fazer o link en-
tre as aulas.

Continue a abordagem teórica a partir de uma aula expositiva sobre as se-
ções “Ácidos carboxílicos” e todas as suas subseções.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz

 • lousa

 • materiais necessários para a realização da seção “Experimento”
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Os processos de ensino e aprendizagem podem ser avaliados a partir de:

Atividades, problemas e testes aplicados durante as aulas. 

Avaliação subjetiva baseada na participação do estudante durante as discus-
sões e atividades em grupos em sala de aula.

Aplicar como avaliação formal a entrega e correção dos exercícios da seção 
“Exercícios”.

Aplicar como avaliação formal uma prova com questões objetivas e dissertativas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

Peça a leitura do boxe “conexão” na página 156 e 160.

Peça a resolução dos exercícios da seção “atividades” na página 160.

AULA 3
 

Retome os conceitos da aula 2. Utilize a última atividade para fazer o link en-
tre as aulas.

Faça a abordagem teórica a partir de uma aula expositiva sobre as seções 
“Ésteres” e todas as suas subseções.

AULA 4
 

Retome os conceitos da aula 3. Utilize a última atividade para fazer o link en-
tre as aulas.

Continue a abordagem teórica a partir de uma aula expositiva sobre as se-
ções “Ésteres” e todas as suas subseções.

Peça a leitura do boxe “conexão” na página 165.

Peça a resolução dos exercícios da seção “atividades” na página 166.


