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Prefácio 

Há uma história recorrente que circula entre os educadores que se preocupam 

com as mudanças profundas que o século XXI está a exigir nos processos de ensino e 

aprendizagem nas escolas brasileiras. Um homem adormeceu por cem anos. Quando 

acordou, se assustou com o que viu. Bancos, telefones, correios, carros e muitas 

outras atividades; tudo muito diferente, novas tecnologias e profundas mudanças 

operacionais. Um dia resolveu entrar numa escola e aí, encontrou tudo exatamente 

igual. Uma sala de aula, carteiras, quadro negro, giz, alunos sentados e professor 

sobre um tablado “dando aula”, todos os dias em todos os meses do ano. 

Renata com esse trabalho procura quebrar esse paradigma e introduzir uma 

semente de mudança. Trata-se do Catálogo de Objetos Virtuais de Aprendizagem de 

Matriz Sonora Exclusiva que joga os holofotes na mídia áudio (programas de rádio) 

para estimular a motivação no aprendizado da química de forma suave e lúdica. 

O futuro aponta para o uso de mídias educacionais como áudio visual 

(vídeos), animações e simulações (softwares) e áudio (programas de rádio) além das 

planilhas eletrônicas (cálculos e gráficos). Com essas mídias o aprendiz sai da 

condição passiva, aumenta o interesse no aprendizado, interage e participa ativamente 

na construção do seu conhecimento. 

Uma diferença interessante entre a mídia áudio visual e a mídia áudio é a que 

a primeira se apresenta como um produto “pronto” para ser apropriado pelo aprendiz 

sem questionamentos enquanto que a segunda, aguça a imaginação e levanta dúvidas.  

O trabalho de Renata nas mídias educacionais se inicia em 2008 quando ela 

integra a equipe de docentes do Ensino Médio e do Ensino Superior na produção 

de conteúdos educacionais digitais multimídia, Condigital, na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro junto ao Ministério da Educação, por 

meio da sua Secretaria de Educação a Distância, com os seguintes objetivos do 

edital 1/2007 do MEC: 

Apoiar a produção de conteúdos educacionais digitais multimídia para o 

enriquecimento curricular e o aprimoramento da prática docente; incentivar 

produções nas áreas das ciências e tecnologias, voltadas ao Ensino Médio; contribuir 
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para a melhoria da formação docente, tanto inicial quanto continuada e tornar 

disponíveis conteúdos, metodologias, materiais e práticas pedagógicas inovadoras no 

ensino de Química, Física, Biologia, Matemática e Língua Portuguesa com ênfase na 

criatividade, na experimentação e na interdisciplinaridade. 

São esses objetivos que o seu trabalho persegue. 

Mais do que participar na elaboração dos conteúdos, Renata pôs em prática as 

mídias produzidas no Condigital nas suas aulas de química no Ensino Médio e com 

isso pôde fazer um estudo de campo com os seus alunos. 

Surpreendeu quando reuniu os seus alunos e ensaiou, junto com o professor 

de artes da escola, uma peça de teatro baseada num dos programas de rádio. Como 

alquimista da educação, Renata foi capaz de fazer a amálgama da arte com a ciência.  

A culminância se deu com a apresentação da peça num auditório para toda a 

comunidade escolar e o resultado foi um sucesso. Alunos aprendiam conteúdos da 

química e expressavam esse aprendizado através da arte.  

Com essas práticas aproximou a química do cotidiano e isso levou os alunos à 

percepção de que estudar e se aprofundar nessa ciência ajudava a compreender e 

interagir com os fenômenos das transformações e mudar o comportamento para 

melhorar a qualidade de vida. 

Como Coordenador de conteúdos desse projeto na PUC e como Coordenador de 

Ensino numa dessas escolas de ensino médio, pude observar o quanto as suas aulas se 

tornaram atraentes e o quanto os seus alunos se interessavam pela química na utilização 

das mídias do Condigital. Os resultados apareciam nas avaliações que os alunos faziam 

de seus professores ao fim do ano letivo, sempre com a máxima pontuação. 

E Renata, como um dínamo, não parou. Resolveu investir a sua energia na 

mídia áudio, não para substituir por completo a aula tradicional e sim como um 

recurso didático de linguagem própria que, aliado a outros recursos pudesse 

representar um ganho na aproximação do aprendiz com o conhecimento. 

Os professores que tiverem a oportunidade de fazer uso desse trabalho certamente 

estarão diante de uma possibilidade inovadora que atende aos objetivos do MEC.  

José Guerchon  
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Breve apresentação 

O presente material é um produto educacional vinculado à pesquisa 

Tipificação de Ferramentas Mediais Sonoras Na Educação em Química 

desenvolvida por Renata Barbosa Dionysio sob orientação do Prof. Waldmir 

Nascimento de Araujo Neto, tendo sido desenvolvida no Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Ensino de Ciências do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro (PROPEC-IFRJ). 
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Educação em química 

Diante de muitas pesquisas no Ensino de Química que relatam atividades 

envolvendo Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVAs) nos deparamos como uma 

situação presente nos múltiplos espaços educacionais: muitas delas caminham na 

direção do reconhecimento das potencialidades das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) nos processos de ensino-aprendizagem, à medida que valorizam 

a integração do aluno com o OVA e assim dinamizam o processo de educação. 

Na tentativa de incorporar as TIC no cenário escolar, o governo brasileiro, 

através de políticas educacionais e projetos governamentais, viabiliza e fomenta  

propostas como por exemplo o Portal do Professor e o Banco Internacional de 

Objetos Educacionais e, através dessas ações procura estimular e concretizar a prática 

pedagógica permeada por TIC.  

O grande número de recursos disponibilizados não garante a utilização dos 

mesmos. Em análise de caráter exploratório se pode perceber que o número de 

acessos aos objetos é muito pequeno comparados com o tempo em que se encontram 

disponibilizados.  

Desta forma faz-se necessário discutir uma mudança de paradigmas de ensino 

e de aprendizagem quando é mencionada a introdução de TIC na educação. 

Necessita-se refletir sobre uma “ampliação do conceito de integração docente”.  

Ampliar a dimensão e o significado da integração do professor  implica em 

refletir sobre os sistemas organizadores e simbólicos de ensino bem como 

desenvolver práticas de aprendizagem em ambientes diversificados através de ações 

multimodais. 

Por fim, o presente trabalho resulta do estudo de diferentes semioses para OA 

de matriz sonora, tendo como objetivo o  desenvolvimento de um produto que possa 

agir em caráter medial entre o professor e o universo sonoro destes objetos.  
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Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

A transformação da sociedade e sua relação com as Tecnologias da 

Informação e Comunicação sugerem que os meios educacionais busquem novas 

perspectivas para esse novo sujeito. Estas mudanças causadas pelo uso das TIC pode 

provocar verdadeiras revoluções no cenário educacional e transformar modelos de 

ensino-aprendizagem. 

 Nesse contexto, o aluno se posiciona no papel de construtor de suas redes de 

conhecimento contemplando a individualidade, mas também num momento seguinte 

a diversidade. Como cada um dos atores constrói suas tessituras segundo seu contexto 

histórico-social, no momento de discutir acerca dos nós, emergem as diversidades e 

oportuniza a negociação de significados a fim de uma construção coletiva de saberes. 

A ideia é de acesso e não posse e por essa razão que na era digital não se 

instaura uma sociedade informacional, mas, sobretudo uma cultura do acesso dentro 

da sociedade informacional. Acreditamos que nesse sentido poderemos contribuir 

com nosso produto, destinando-o como uma ferramenta que proveja acesso do 

professor aos conteúdos sonoros que pretendemos selecionar. 
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Potencialidades Semióticas dos Recursos de Áudio 

Com o objetivo de evidenciar as potencialidades semióticas do objeto de 

aprendizagem de matriz sonora elaboramos uma tipificação que procura atender a três 

domínios de indexação do ente acústico, tomando-se como referência a percepção do 

ouvinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do catálogo essas potencialidades podem ser identificadas através 

dos seguintes símbolos: 

- Escuta

- Identificação  

- Compreensão  

  

• Supõe-se aqui que quanto 
maior o número de 
elementos que retratem a 
realidade referenciada 
mais facilmente a 
mensagem é decodificada 

• elementos que remetam à 
criação de um cenário 
específico 

Escuta 

• elementos que 
pretendem criar 
padrões de 
interatividade com o 
ouvinte 

• O ente acústico pode 
apresentar-se em 
formato de esquemas 
meta-dialógicos, e.g. 
áudio aula ou relato, 
que possuem diversos 
graus de interatividade 
inerentes aos seus 
formatos 

Identificação 
• sistema de palavras 

que permitem ao 
educador ter acesso 
às questões 
específicas 
relacionadas à 
Química 

• Tais fatores 
permitem ao 
educador trabalhar 
em diferentes níveis 
dependendo de sua 
demanda 
pedagógica 

Compreensão 
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Currículo Mínimo 2012 de Química – SEEDUC - RJ 

O Currículo Mínimo elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Rio 

de Janeiro (SEEDUC-RJ) para sua rede de ensino tem como objetivo primário criar 

uma referência a todas as escolas vinculadas através de habilidades e competências a 

serem desenvolvidas nas aulas de Química. Esse documento surge com a finalidade 

de orientar o Ensino de Química baseado em legislações educacionais vigentes e em 

exames nacionais e estaduais. 

A elaboração desse documento foi realizada por professores da rede estadual 

de ensino juntamente com professores doutores das principais universidades do Rio 

de Janeiro. Assim, trata-se de uma construção colaborativa de sujeitos que ocupam 

diferentes esferas da Educação em Química, integrando os saberes inerentes da 

prática pedagógica nas salas de Ensino Médio com a pesquisa científica desenvolvida 

nos grandes centros das universidades envolvidas. 

A organização desse documento foi realizada através de eixos temáticos e 

suas respectivas habilidades e competências. Ele encontra-se disponível no  

http://www.conexaoprofessor.rj.gov.br e http://www.rj.gov.br/web/seeduc/ e pode ser 

acessado também por professores que não estão vinculados a SEEDUC-RJ. 

Gostaríamos de esclarecer que o Currículo Mínimo 2012 de Química possui 

um papel secundário em nosso estudo uma vez que serve somente como eixo 

organizador dos Objetos Virtuais de aprendizagem de Matriz Sonora Exclusiva. 

  

http://www.conexaoprofessor.rj.gov.br/
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Apresentação do Catálogo 

A organização desse material foi arquitetada de modo a reunir conceitos 

teóricos básicos de Educação em Química, Tecnologia da Informação e 

Comunicação, Mediação Semiótica e Estudos sobre os Objetos Virtuais de 

Aprendizagem de Matriz Sonora Exclusiva. 

Dessa forma, o presente trabalho contém objetos de áudio organizados em três 

partes de acordo com as habilidades e competências descritas no Currículo Mínimo 

2012 de Química. 

Esses objetos de áudio são apresentados com uma breve descrição, extraída 

do repositório de onde ele foi selecionado, assim como o endereço de onde ele pode 

ser acessado e também ícones que remetem a(s) potencialidade(s) semiótica(s) que 

está(ão) adequadas a ele. 

Para que estes objetos de aprendizagem sejam utilizados como mediador 

pedagógico do processo de Educação em Química, elaboramos também um Modelo 

de Utilização dos Entes Sonoros. Como o nome diz, trata-se de um modelo de 

utilização composto por uma sequencia de elementos previamente organizados para 

que auxilie o professor sinta-se confortável mediante a sua escolha e condições de 

uso do ente sonoro. 

Consideramos que a utilização do material pode agregar valores à prática 

educativa e atingir um grau de inovação nos processos de Educação em Química 

permeados pela utilização de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
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Substâncias Psicotrópicas – Drogas? Tchau!!! 

Conceituar substâncias psicotrópicas. Identificar os tipos de 

substâncias psicotrópicas. Mostrar o  danos causados pela 

dependência química. Orientar e alertar os alunos a respeito dos 

perigos do consumo de drogas. Mostrar a deterioração pessoal e 

social causada pelo uso de drogas. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20929 

   
 

Uma balada Vacilante  

Conceituar substâncias psicotrópicas. Identificar os tipos de substâncias 

psicotrópicas. Mostrar o  danos causados pela dependência química. 

Orientar e alertar os alunos a respeito dos perigos do consumo de drogas. 

Mostrar a deterioração pessoal e social causada pelo uso de drogas. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=
37502 

  

Química dos mecanismos de defesa e de 

comunicação de animais - Química e romance 

Conhecer os diferentes mecanismos de defesa dos seres vivos. 

Conceituar imunidade. Conhecer os mecanismos relacionados com a 

produção de anticorpos. Conceituar feromônios e a sua finalidade. 

Avaliar o uso de feromônios na indústria e na redução dos 

impactos promovidos pela agricultura convencional. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
20769 

   
 

Química dos mecanismos de defesa e de comunicação de 

animais – A Formiga Falante 

Conhecer os diferentes mecanismos de defesa dos seres vivos. 

Conceituar imunidade. Conhecer os mecanismos relacionados com a 

produção de anticorpos. Conceituar feromônios e a sua finalidade. 

Avaliar o uso de feromônios na indústria e na redução dos impactos 

promovidos pela agricultura convencional. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20770 

   
 

 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20929
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=37502
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=37502
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20769
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20769
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20770
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Química dos mecanismos de defesa e de comunicação de 

animais – Combater para proteger 

Conhecer os diferentes mecanismos de defesa dos seres vivos. Conceituar 

imunidade. Conhecer os mecanismos relacionados com a produção de 

anticorpos. Conceituar feromônios e a sua finalidade. Avaliar o uso de 

feromônios na indústria e na redução dos impactos promovidos pela 

agricultura convencional. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20768 

   

Cosméticos – Pura Beleza 

Introduzir o tema: cosméticos para que os alunos percebam a quantidade e 

os usos de produtos existentes. Mostrar a importância da química para a 

indústria cosmética. Refletir sobre as vantagens e desvantagens do uso de 

cosméticos. Refletir sobre os interesses econômicos que norteiam 

indústria cosmética. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20367 

   

Cosméticos – Toda beleza tem seu preço 

Introduzir o tema: cosméticos para que os alunos percebam a quantidade 

e os usos de produtos existentes. Mostrar a importância da química para 

a indústria cosmética. Refletir sobre as vantagens e desvantagens do uso 

de cosméticos. Refletir sobre os interesses econômicos que norteiam 

indústria cosmética. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20368 

   

Cosméticos – Beleza Pura! Beleza a qualquer preço 

Introduzir o tema: cosméticos para que os alunos percebam a quantidade 

e os usos de produtos existentes. Mostrar a importância da química para 

a indústria cosmética. Refletir sobre as vantagens e desvantagens do uso 

de cosméticos. Refletir sobre os interesses econômicos que norteiam 

indústria cosmética. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20370 

   

 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20768
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20367
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20368
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20370
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Cosméticos – Beleza que vai para o ralo 

Introduzir o tema: cosméticos para que os alunos percebam a 

quantidade e os usos de produtos existentes. Mostrar a importância da 

química para a indústria cosmética. Refletir sobre as vantagens e 

desvantagens do uso de cosméticos. Refletir sobre os interesses 

econômicos que norteiam indústria cosmética. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20362 

   
 

 

A história da química contada por suas descobertas  

– Que tal uma voltinha? 

A história da química pode ser contada através de 

descobertas que contribuíram para o surgimento dessa 

nova ciência. Nessa caminhada, a descoberta do fogo 

tem papel fundamental. Os egípcios desenvolveram 

técnicas de mumificação e também manipularam 

diversas substâncias que deram origem a vários 

medicamentos e formulações. Também não podemos 

esquecer os Alquimistas. É com eles que surgem os 

primeiros estudos sobre Transmutação. Muitas das suas 

descobertas serviram para o desenvolvimento de muitos 

produtos que usamos hoje em dia, como, por exemplo, 

a potassa usada na fabricação do sabão, o fósforo que 

deu origem a possibilidade de usarmos a combustão 

controlada, as ligas metálicas, dentre outros 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.
html?id=36900 

   
 

A história da química contada por suas descobertas  – 

As duas faces do avanço tecnológico 

O áudio mostra a importância da química no 

desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, questiona 

o aluno a respeito do desenvolvimento desenfreado que 

ocasiona um consumo exagerado destes produtos e, 

também, se a maneira como estão sendo utilizados é ou não 

benéfica ao ser humano e ao Planeta. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.
html?id=36899 

   
 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20362
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=36899
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=36899
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Química na Agricultura – Perito Berílio – Episódio I 

Reconhecer os tipos de intemperismo químico que ocorrem 

no solo. Explicar o conceito de efeito estufa. Explicar a 

importância da calagem do solo para o plantio. Reconhecer 

o sistema de plantio direto. Reconhecer a aplicação de 

composto orgânico na agricultura. Compreender como o 

chorume se forma e seus malefícios. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18712

   

Química na Agricultura – Quem sabe sabe! 

Conceituar agroecologia. Compreender o significado 

de fertilidade do solo. Compreender a importância da 

química na agricultura. Reconhecer a importância do 

manejo dos pesticidas. Compreender a importância da 

análise laboratorial. Conceituar lixão e aterro sanitário 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec/18713 

   
 

Química na Agricultura – Perito Berílio – Episódio II 

Reconhecer os tipos de intemperismo químico que 

ocorrem no solo. Explicar o conceito de efeito estufa. 

Explicar a importância da calagem do solo para o plantio. 

Reconhecer o sistema de plantio direto. Reconhecer a 

aplicação de composto orgânico na agricultura. 

Compreender como o chorume se forma e seus 

malefícios. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
18714 

   

 

Química na Agricultura – RA 88 e Fórmula do Sucesso  

Compreender o conceito de agricultura tropical. Reconhecer o 

manejo da fertilidade: corretivos de acidez e os diferentes 

tipos de fertilizantes. Reconhecer a importância do manejo 

orgânico para a agricultura tropical. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18711 
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Química na Agricultura – Faça sua  parte! 

Conceituar agroecologia. Compreender o significado de 

fertilidade do solo. Compreender a importância da química na 

agricultura. Reconhecer a importância do manejo dos 

pesticidas. Compreender a importância da análise laboratorial. 

Conceituar lixão e aterro sanitário. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18715 

   

Química na Agricultura – Perito Berílio – Episódio III 

Reconhecer os tipos de intemperismo químico que ocorrem no 

solo. Explicar o conceito de efeito estufa. Explicar a 

importância da calagem do solo para o plantio. Reconhecer o 

sistema de plantio direto. Reconhecer a aplicação de composto 

orgânico na agricultura. Compreender como o chorume se 

forma e seus malefícios. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18716 

   

Química na Agricultura – Festival Musical de 

Química 

Apresentar os conceitos de oxidação do solo e potencial 

redox. Reconhecer a importância do plantio direto para 

calagem na agricultura. Reconhecer a importância dos 

macro e micronutrientes para o solo. Reciclagem e 

compostagem. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec
/18715 

   

Química na Agricultura – Perito Berílio – Episódio Final 

Reconhecer os tipos de intemperismo químico que ocorrem no 

solo. Explicar o conceito de efeito estufa. Explicar a importância 

da calagem do solo para o plantio. Reconhecer o sistema de 

plantio direto. Reconhecer a aplicação de composto orgânico na 

agricultura. Compreender como o chorume se forma e seus 

malefícios. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18718 

   

 



 

 

 19 

 

 

 

  

Química na Agricultura  Na batalha dos Agrotóxicos 

Conceituar o que são agrotóxicos. Conhecer os diferentes 

tipos de agrotóxicos. Conceituar biodegradação. Conceituar 

compostagem, qual a sua utilidade e como construir uma 

composteira. Mostrar os danos à saúde causados pelos 

compostos químicos que compõem os agrotóxicos. 

Conscientizar sobre os problemas ambientais causados pelo 

uso indiscriminado dos agrotóxicos. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/120821 

   

Química na Agricultura   - Aprendendo a Compostar 

Conceituar o que são agrotóxicos. Conhecer os diferentes 

tipos de agrotóxicos. Conceituar biodegradação. Conceituar 

compostagem, qual a sua utilidade e como construir uma 

composteira. Mostrar os danos à saúde causados pelos 

compostos químicos que compõem os agrotóxicos. 

Conscientizar sobre os problemas ambientais causados pelo 

uso indiscriminado dos agrotóxicos. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/120820 

   

 Química na Agricultura  - Antes que seja tarde 

Conceituar o que são agrotóxicos. Conhecer os diferentes tipos de 

agrotóxicos. Conceituar biodegradação. Conceituar compostagem, 

qual a sua utilidade e como construir uma composteira. Mostrar os 

danos à saúde causados pelos compostos químicos que compõem 

os agrotóxicos. Conscientizar sobre os problemas ambientais 

causados pelo uso indiscriminado dos agrotóxicos. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/120822 

   

Química na Agricultura  - O perigo dos agrotóxicos 

Conceituar o que são agrotóxicos. Conhecer os diferentes 

tipos de agrotóxicos. Conceituar biodegradação. Conceituar 

compostagem, qual a sua utilidade e como construir uma 

composteira. Mostrar os danos à saúde causados pelos 

compostos químicos que compõem os agrotóxicos. 

Conscientizar sobre os problemas ambientais causados pelo 

uso indiscriminado dos agrotóxicos. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/120823 
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Reações fotoquímicas  - Na presença da Luz 

Conceituar reações fotoquímicas. Conceituar fotossíntese. 

Demonstrar a importância da fotossíntese. Conceituar 

eutrofização. Caracterizar as características positivas e 

negativas do ozônio. Conscientizar para o uso racional dos 

recursos naturais. Exemplificar alguns tipos de reações 

fotoquímicas 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20875 

   
 

Reações fotoquímicas  - Outro por dentro 

Conceituar reações fotoquímicas. Conceituar fotossíntese. 

Demonstrar a importância da fotossíntese. Conceituar 

eutrofização. Caracterizar as características positivas e 

negativas do ozônio. Conscientizar para o uso racional dos 

recursos naturais. Exemplificar alguns tipos de reações 

fotoquímicas 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
20877 

   

Reações fotoquímicas  - O lago da Eutrofização 

Conceituar reações fotoquímicas. Conceituar fotossíntese. 

Demonstrar a importância da fotossíntese. Conceituar 

eutrofização. Caracterizar as características positivas e 

negativas do ozônio. Conscientizar para o uso racional dos 

recursos naturais. Exemplificar alguns tipos de reações 

fotoquímicas 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
20876 

   

Reações químicas  - São tantas reações... 

Conceituar reações químicas. Classificar os tipos de 

reações químicas. Exemplificar alguns tipos de reações 

químicas. Estimular a discussão sobre a utilização das 

reações químicas no dia-a-dia. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
20865 
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Reações químicas  - Mergulhando nas Reações 

Conceituar reações químicas. Classificar os tipos de 

reações químicas. Exemplificar alguns tipos de 

reações químicas. Estimular a discussão sobre a 

utilização das reações químicas no dia-a-dia. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/
mec/20866 

   

Lixo urbano – Lixo... precioso lixo! 

Conscientizar a respeito da produção de resíduos. 

Relacionar o consumismo, vida útil dos produtos, o 

problema da produção e destinação do lixo. Refletir sobre o 

real o conceito de lixo. Refletir a respeito da redução, 

reaproveitamento e reciclagem dos materiais descartados. 

Refletir sobre os problemas ambientais e à saúde causados 

pelo acúmulo e descarte inadequado do lixo. Discutir 

alternativas para a não geração e redução de lixo. 

Conceituar coleta seletiva e as formas para separação dos 

diferentes tipos de resíduos gerados. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
20618 

   
 

Lixo urbano – Descarte e reciclagem de materiais – 

Pra lá...pra cá...separando o lixo! 

Conscientizar a respeito da produção de resíduos. 

Relacionar o consumismo, vida útil dos produtos, o 

problema da produção e destinação do lixo. Refletir 

sobre o real o conceito de lixo. Refletir a respeito da 

redução, reaproveitamento e reciclagem dos materiais 

descartados. Refletir sobre os problemas ambientais e à 

saúde causados pelo acúmulo e descarte inadequado do 

lixo. Discutir alternativas para a não geração e redução 

de lixo. Conceituar coleta seletiva e as formas para 

separação dos diferentes tipos de resíduos gerados. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
20586 

   

 



 

 

22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lixo urbano – Descarte e reciclagem de materiais – Os 

erres da salvação 

Conscientizar a respeito da produção de resíduos. Relacionar 

o consumismo, vida útil dos produtos, o problema da 

produção e destinação do lixo. Refletir sobre o real o conceito 

de lixo. Refletir a respeito da redução, reaproveitamento e 

reciclagem dos materiais descartados. Refletir sobre os 

problemas ambientais e à saúde causados pelo acúmulo e 

descarte inadequado do lixo. Discutir alternativas para a não 

geração e redução de lixo. Conceituar coleta seletiva e as 

formas para separação dos diferentes tipos de resíduos 

gerados. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20616 

   

Lixo urbano – RA 88 e Fórmula do Sucesso 

A produção radiofônica Lixo Urbano :Descarte e reciclagem de 

materiais - Parte I combina a ciência com o cotidiano, fazendo 

uso de abordagens que envolvem assuntos atuais e conteúdos de 

interesse geral. Deste modo pode contribuir para que o jovem 

perceba a química em suas aplicações diárias, desperte para o 

valor da ciência e motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11284 

   

Lixo urbano – Perito Berílio – Episódio I 

A produção radiofônica Lixo Urbano :Descarte e reciclagem de 

materiais - Parte I combina a ciência com o cotidiano, fazendo 

uso de abordagens que envolvem assuntos atuais e conteúdos 

de interesse geral. Deste modo pode contribuir para que o 

jovem perceba a química em suas aplicações diárias, desperte 

para o valor da ciência e motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11285 

   

Lixo urbano – Além da Fama 

Identificar os efeitos perigosos do mercúrio para o meio ambiente. 

Identificar a importância da Química para a preservação ambiental. 

Identificar a importância da incineração. Diferenciar lixão e aterro 

sanitário. Reconhecer poluentes atmosféricos. Avaliar a 

importância de políticas para o meio ambiente. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18688 
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Lixo urbano – Perito Berílio – Episódio II 

Identificar os efeitos perigosos do mercúrio para o meio 

ambiente. Identificar a importância da Química para a 

preservação ambiental. Identificar a importância da 

incineração. Diferenciar lixão e aterro sanitário. Reconhecer 

poluentes atmosféricos. Avaliar a importância de políticas para 

o meio ambiente. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec18689 

   

Lixo urbano – Faça sua Parte! 

Identificar os efeitos perigosos do mercúrio para o meio 

ambiente. Identificar a importância da Química para a 

preservação ambiental. Identificar a importância da 

incineração. Diferenciar lixão e aterro sanitário. Reconhecer 

poluentes atmosféricos. Avaliar a importância de políticas para 

o meio ambiente. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec18690 

   

Lixo urbano – Festival Musical de Química 

A produção radiofônica Lixo Urbano :Descarte e reciclagem de 

materiais - Parte IV combina a ciência com o cotidiano, 

fazendo uso de abordagens que envolvem assuntos atuais e 

conteúdos de interesse geral. Deste modo pode contribuir para 

que o jovem perceba a química em suas aplicações diárias, 

desperte para o valor da ciência e motive-se na busca por 

novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec11286 

   

Lixo urbano – Perito Berílio – Episódio III 

Relacionar reciclagem e economia. Avaliar o papel individual 

na conservação do meio ambiente. Diferenciar reciclagem e 

reutilização. Justificar a necessidade dos tratamentos de 

resíduos. Diferenciar gases tóxicos de não tóxicos. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec18691 
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Lixo urbano – Perito Berílio – Episódio Final 

Relacionar reciclagem e economia. Avaliar o papel individual 

na conservação do meio ambiente. Diferenciar reciclagem e 

reutilização. Justificar a necessidade dos tratamentos de 

resíduos. Diferenciar gases tóxicos de não tóxicos. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec11287 

   

 Alimentos fontes de substâncias básicas  - De olho 

no que se consome 

Refletir sobre a necessidade de se controlar a produção 

de lixo proveniente das embalagens dos alimentos e, 

também, refletir sobre a poluição causada pelo descarte 

indevido dessas embalagens. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec20247 

   

Poluição Atmosférica – Faça sua parte! 

Refletir sobre as causas e consequências da poluição 

atmosférica. Reconhecer a relação entre a poluição 

atmosférica e a saúde. Identificar os principais gases 

relacionados com alergias e problemas respiratórios. Perceber 

que boa parte dos problemas ambientais atuais são 

produzidos por causas antrópicas (humanas). Perceber que a 

reversão dos problemas climáticos globais passará 

obrigatoriamente pela mudança dos hábitos cotidianos de 

consumo de boa parte da população. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec18694 

   

Poluição Atmosférica – Festival Musical de Química 

Refletir sobre as causas e consequências da poluição 

atmosférica. Reconhecer a relação entre a poluição atmosférica 

e a saúde. Identificar os principais gases relacionados com 

alergias e problemas respiratórios. Perceber que boa parte dos 

problemas ambientais atuais são produzidos por causas 

antrópicas (humanas). Perceber que a reversão dos problemas 

climáticos globais passará obrigatoriamente pela mudança dos 

hábitos cotidianos de consumo de boa parte da população. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec18695 
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Poluição Atmosférica – RA 88 e Fórmula do Sucesso 

Refletir sobre as causas e consequências da poluição 

atmosférica. Reconhecer a relação entre a poluição 

atmosférica e a saúde. Identificar os principais gases 

relacionados com alergias e problemas respiratórios. 

Perceber que boa parte dos problemas ambientais atuais 

são produzidos por causas antrópicas (humanas). Perceber 

que a reversão dos problemas climáticos globais passará 

obrigatoriamente pela mudança dos hábitos cotidianos de 

consumo de boa parte da população. 

http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?
option=com_content&view=article&id=102&Itemid=65 

   

Poluição Atmosférica – Ligação TV 

Refletir sobre as causas e consequências da poluição 

atmosférica. Reconhecer a relação entre a poluição 

atmosférica e a saúde. Identificar os principais gases 

relacionados com alergias e problemas respiratórios. 

Perceber que boa parte dos problemas ambientais atuais 

são produzidos por causas antrópicas (humanas). Perceber 

que a reversão dos problemas climáticos globais passará 

obrigatoriamente pela mudança dos hábitos cotidianos de 

consumo de boa parte da população. 

http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?
option=com_content&view=article&id=103&Itemid=65 

   

Poluição Atmosférica- Duelo dos Elementos 

Refletir sobre as causas e consequências da poluição 

atmosférica. Reconhecer a relação entre a poluição 

atmosférica e a saúde. Identificar os principais gases 

relacionados com alergias e problemas respiratórios. 

Perceber que boa parte dos problemas ambientais atuais 

são produzidos por causas antrópicas (humanas). 

Perceber que a reversão dos problemas climáticos globais 

passará obrigatoriamente pela mudança dos hábitos 

cotidianos de consumo de boa parte da população. 

http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.
php?option=com_content&view=article&id=104&It

emid=65 

   

 

http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=65
http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=65
http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=65
http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=65
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Poluição Atmosférica -  Quem sabe, sabe! 

Refletir sobre as causas e consequências da poluição 

atmosférica. Reconhecer a relação entre a poluição 

atmosférica e a saúde. Identificar os principais gases 

relacionados com alergias e problemas respiratórios. 

Perceber que boa parte dos problemas ambientais atuais são 

produzidos por causas antrópicas (humanas). Perceber que 

a reversão dos problemas climáticos globais passará 

obrigatoriamente pela mudança dos hábitos cotidianos de 

consumo de boa parte da população. 

http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=105&Itemid=65 

   

Bolinha de pão 

Áudio produzido a partir do acervo radiofônico da 

Rádio UFMG Educativa - Programa Le Cuisine de 

Pierre. Discute sobre densidade dos corpos, 

fermentação da massa de pão e a liberação de gás. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec/13819 

  

Cebolas e Choro 

Áudio produzido a partir do acervo radiofônico da Rádio 

UFMG Educativa - Programa Le Cusine de Pierre. Discute 

sobre substâncias voláteis presentes na cebola 

(mercaptanas) e as transformações dessas substâncias 

que provocam irritação nos olhos. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/13818 

  

Cosméticos - Ra 88 e Fórmula do Sucesso 

A produção radiofônica Cosméticos - Parte I combina a ciência 

com o cotidiano, fazendo uso de abordagem que envolvem 

assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. Deste modo 

pode contribuir para que o jovem perceba a química em suas 

aplicações diárias, desperte para o valor da ciência e motive-

se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/12029 

   

 

http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=65
http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=65
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Cosméticos -  Faça sua parte! 

A produção radiofônica Cosméticos - Parte I combina a ciência 

com o cotidiano, fazendo uso de abordagem que envolvem 

assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. Deste modo 

pode contribuir para que o jovem perceba a química em suas 

aplicações diárias, desperte para o valor da ciência e motive-

se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/12031 

   

Cosméticos -  Ligação TV 

A produção radiofônica Cosméticos - Parte II combina a 

ciência com o cotidiano, fazendo uso de abordagem que 

envolvem assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. 

Deste modo pode contribuir para que o jovem perceba a 

química em suas aplicações diárias, desperte para o valor 

da ciência e motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/12032 

   

Cosméticos -  Quem sabe sabe! 

A produção radiofônica Cosméticos - Parte II combina a ciência 

com o cotidiano, fazendo uso de abordagem que envolvem 

assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. Deste modo 

pode contribuir para que o jovem perceba a química em suas 

aplicações diárias, desperte para o valor da ciência e motive-se 

na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/12033 

   

 

Cosméticos -  Festival Musical de Química 

A produção radiofônica Cosméticos - Parte II combina a ciência 

com o cotidiano, fazendo uso de abordagem que envolvem 

assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. Deste modo 

pode contribuir para que o jovem perceba a química em suas 

aplicações diárias, desperte para o valor da ciência e motive-se 

na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/12034 
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Substâncias e Misturas – Misturando e Separando 

Ferramenta para auxiliar o professor a introduzir o 

conceito de substâncias químicas e misturas no estudo 

da química. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=
37496 

   

Substâncias e Misturas – No jogo da Química 

Conceituar substâncias químicas e misturas. Classificar 

os tipos de substâncias químicas. Classificar os tipos de 

misturas. Exemplificar os tipos de substâncias químicas. 

Exemplificar os tipos de misturas. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=
37486 

   

Substâncias e Misturas – Quem é Quem? 

Conceituar substâncias químicas e misturas. 

Classificar os tipos de substâncias químicas. 

Classificar os tipos de misturas. Exemplificar os 

tipos de substâncias químicas. Exemplificar os 

tipos de misturas. 

   

Densidade – ou flutua ou afunda! 

Conceituar densidade absoluta ou massa específica das 

substâncias. Mostrar alguns exemplos práticos das 

diferenças entre a densidade dos sólidos, dos líquidos e 

como isso tudo funciona. Mostrar a importância do 

conhecimento da densidade para a indústria. Mostrar a 

aplicação, no dia-adia, da densidade, como no controle 

da qualidade de leite e combustíveis. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20470 

   

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=37496
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=37496
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=37486
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=37486
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Densidade – Arquimedes e a coroa do Rei 

Conceituar densidade absoluta ou massa 

específica das substâncias. Mostrar alguns 

exemplos práticos das diferenças entre a 

densidade dos sólidos, dos líquidos e como isso 

tudo funciona. Mostrar a importância do 

conhecimento da densidade para a indústria. 

Mostrar a aplicação, no dia-adia, da densidade, 

como no controle da qualidade de leite e 

combustíveis. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.
html?id=37109 

   

Densidade – A densidade faz a diferença 

Conceituar densidade absoluta ou massa 

específica das substâncias. Mostrar alguns 

exemplos práticos das diferenças entre a 

densidade dos sólidos, dos líquidos e como isso 

tudo funciona. Mostrar a importância do 

conhecimento da densidade para a indústria. 

Mostrar a aplicação, no dia-adia, da densidade, 

como no controle da qualidade de leite e 

combustíveis. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
20468 

   
 

Reações químicas – Ações e Reações 

Conceituar reações químicas. Classificar os tipos de 

reações químicas. Exemplificar alguns tipos de 

reações químicas. Estimular a discussão sobre a 

utilização das reações químicas no dia-a-dia 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
20864 

   

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=37109
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=37109
http://objetos/
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A alma e a mátéria 

Áudio do acervo radiofônico da Rádio UFMG 

Educativa - Programa Ritmos da Ciência. 

Aborda a presença da ciência em nosso 

cotidiano, desde a grama que é constituída por 

átomos até as sinapses que ocorrem para 

realizarmos o ato de sorrir. O programa 

descreve o tema a partir da música "A alma e a 

matéria" de Carlinhos Brown, Marisa Monte e 

Arnaldo Antunes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec/19402 

  

A história da química contada por suas descobertas 

– A convenção dos gênios 

O áudio faz um apanhado sobre as teorias 

atômicas, mostrando a evolução dos diversos 

modelos atômicos, propostos por diferentes 

estudiosos. Esses avanços representam um grande 

passo para a consolidação da idéia atual sobre o 

átomo. As mídias iniciam com as descobertas de 

Demócrito, passando pelas teorias de John Dalton, 

Thomson, Rutherford e Bohr, dando ênfase ao 

modelo orbital de Rutherford-Bohr, até a idéia 

atual de partícula-onda. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
20239 

   

Macarrão 

Áudio Produzido a partir do acervo radiofônico da Rádio 

UFMG Educativa - Programa Le Cuisine de Pierre. 

Discute sobre a ebulição da água, exemplifica através 

do preparo do macarrão. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/13822 
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Umidade do Ar 

Áudio produzido a partir do acervo radiofônico da 

Rádio UFMG Educativa - Programa Papo de Vaca. 

Discute sobre o tempo seco, problemas 

respiratórios, a umidade e a importância da água no 

ar. Descreve experimento para demonstrar a 

presença de água no ar. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
13825 

  

 

Pão e água 

Áudio produzido a partir do acervo radiofônico da 

Rádio Educativa - Programa Le Cuisine de Pierre. 

Discute sobre a evaporação da água na massa do 

pão, influência da embalagem plástica no sabor e 

textura da casca do pão 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec
/13821 

   

Geada 

Áudio produzido a partir do acervo 

radiofônico da Rádio UFMG Educativa - 

Programa Papo de Vaca. Discute sobre o 

processo de formação da geada, seus 

efeitos sobre a superfície das plantas 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 
handle/mec/13820 
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Estrutura atômica – Reunião das feras 

Estudar a evolução dos modelos atômicos para a definição 

do atualmente aceito. Demonstrar a contribuição dos 

estudos desenvolvidos pelos diversos cientistas para o 

estabelecimento dos conceitos atuais. Apresentar diversas 

aplicações das pesquisas desenvolvidas em equipamentos 

que usamos nos dias de hoje 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20949 

   

Estrutura atômica – Einstein, o gênio da relatividade 

Estudar a evolução dos modelos atômicos para a 

definição do atualmente aceito. Demonstrar a 

contribuição dos estudos desenvolvidos por Einstein e 

por diversos cientistas para o estabelecimento dos 

conceitos atuais. Apresentar diversas aplicações das 

pesquisas desenvolvidas em equipamentos que usamos 

nos dias de hoje 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id
=37517 

   

Estrutura atômica – Doces teorias atômicas 

Ferramenta para auxiliar o professor a introduzir o 

tema sobre estrutura atômica. Também mostra um 

pouco da biografia e das pesquisas dos cientistas que 

contribuíram para a evolução da estrutura do átomo 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20947 

   

Radiações: Riscos e Benefícios – A destruição nuclear continua 

Mostrar um pouco da história da descoberta da 

radioatividade. Conceituar radioatividade e as partículas 

radiativas. Mostrar os principais tipos de radiações que 

existem, e qual o seu poder de penetração. Mostrar a 

utilização e benefícios das radiações para a medicina, a 

arqueologia, a indústria alimentícia etc.. Estimular a 

discussão sobre a utilização da energia nuclear 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20849 

   

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=37517
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=37517


 

 

 33 

 

  

 

Radiações: Riscos e Benefícios – Um debate 

radioativo  

Mostrar um pouco da história da descoberta da 

radioatividade. Conceituar radioatividade e as 

partículas radiativas. Mostrar os principais tipos 

de radiações que existem, e qual o seu poder de 

penetração. Mostrar a utilização e benefícios das 

radiações para a medicina, a arqueologia, a 

indústria alimentícia etc.. Estimular a discussão 

sobre a utilização da energia nuclear 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec
/20848 

   

Radiações: Riscos e Benefícios – Radiação não é só 

bomba atômica! 

Mostrar um pouco da história da descoberta da 

radioatividade. Conceituar radioatividade e as 

partículas radiativas. Mostrar os principais tipos de 

radiações que existem, e qual o seu poder de 

penetração. Mostrar a utilização e benefícios das 

radiações para a medicina, a arqueologia, a 

indústria alimentícia etc.. Estimular a discussão 

sobre a utilização da energia nuclear 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
20847 

   

Radiações: Riscos e Benefícios – O Lado A das radiações 

Mostrar um pouco da história da descoberta da 

radioatividade. Conceituar radioatividade e as 

partículas radiativas. Mostrar os principais tipos de 

radiações que existem, e qual o seu poder de 

penetração. Mostrar a utilização e benefícios das 

radiações para a medicina, a arqueologia, a indústria 

alimentícia etc.. Estimular a discussão sobre a 

utilização da energia nuclear 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id
=37435 

   

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=37435
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=37435
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Energia Nuclear – Um papo bombástico 

Conceituar energia nuclear e seus usos. Mostrar um 

pouco da história do uso da energia nuclear para 

fabricação de bombas atômicas. Explicar o 

aproveitamento da energia nuclear em usinas. 

Estimular a discussão sobre os impactos da energia 

nuclear ao meio ambiente, à saúde e o problema do 

rejeito radioativo. Refletir sobre o uso ou não da 

energia nuclear como fonte de energia limpa 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
20520 

   

 

Energia Nuclear – Esbanjando energia 

Conceituar energia nuclear e seus usos. Mostrar um 

pouco da história do uso da energia nuclear para 

fabricação de bombas atômicas. Explicar o 

aproveitamento da energia nuclear em usinas. 

Estimular a discussão sobre os impactos da energia 

nuclear ao meio ambiente, à saúde e o problema do 

rejeito radioativo. Refletir sobre o uso ou não da 

energia nuclear como fonte de energia limpa 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
20518 

   

Energia Nuclear e Impacto Ambiental – RA 88 e Fórmula 

do Sucesso 

A produção radiofônica Energia Nuclear e Impacto 

Ambiental - Parte I combina a ciência com o cotidiano, 

fazendo uso de abordagens que envolvem assuntos 

atuais e conteúdos de interesse geral. Deste modo 

pode contribuir para que o jovem perceba a Química 

em suas aplicações diárias, desperte para o valor da 

ciência e motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/19037 
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Energia Nuclear e Impacto Ambiental – Ligação TV 

A produção radiofônica Energia Nuclear e Impacto 

Ambiental - Parte I combina a ciência com o 

cotidiano, fazendo uso de abordagens que 

envolvem assuntos atuais e conteúdos de 

interesse geral. Deste modo pode contribuir para 

que o jovem perceba a Química em suas 

aplicações diárias, desperte para o valor da ciência 

e motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
19038 

   

 

Energia Nuclear e Impacto Ambiental – Duelo dos 

elementos 

A produção radiofônica Energia Nuclear e Impacto 

Ambiental - Parte II combina a ciência com o 

cotidiano, fazendo uso de abordagens que 

envolvem assuntos atuais e conteúdos de 

interesse geral. Deste modo pode contribuir para 

que o jovem perceba a Química em suas 

aplicações diárias, desperte para o valor da ciência 

e motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
18722 

   

Alimentos Fontes de Substâncias Essenciais – RA 88 e 

Fórmula do Sucesso 

A produção radiofônica alimentos: Fontes de substância 

essenciais - Parte I combina a ciência com o cotidiano, 

fazendo uso de abordagens que envolvem assuntos 

atuais e conteúdos de interesse geral. Deste modo pode 

contribuir para que o jovem perceba a química em suas 

aplicações diárias, desperte para o valor da ciência e 

motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11259 
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Energia Nuclear e Impacto Ambiental – Quem sabe, 

sabe! 

A produção radiofônica Energia Nuclear e Impacto 

Ambiental - Parte II combina a ciência com o 

cotidiano, fazendo uso de abordagens que 

envolvem assuntos atuais e conteúdos de interesse 

geral. Deste modo pode contribuir para que o 

jovem perceba a Química em suas aplicações 

diárias, desperte para o valor da ciência e motive-

se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
18723 

   

Energia Nuclear e Impacto Ambiental – Faça sua parte 

A produção radiofônica Energia Nuclear e Impacto 

Ambiental - Parte III combina a ciência com o 

cotidiano, fazendo uso de abordagens que envolvem 

assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. 

Deste modo pode contribuir para que o jovem 

perceba a Química em suas aplicações diárias, 

desperte para o valor da ciência e motive-se na 

busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
18724  

   

Energia Nuclear e Impacto Ambiental – Festival 

Musical de Química 

A produção radiofônica Energia Nuclear e Impacto 

Ambiental - Parte III combina a ciência com o 

cotidiano, fazendo uso de abordagens que envolvem 

assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. 

Deste modo pode contribuir para que o jovem 

perceba a Química em suas aplicações diárias, 

desperte para o valor da ciência e motive-se na 

busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
18725  
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Alimentos Fontes de Substâncias Essenciais – Duelo dos 

Elementos 

A produção radiofônica alimentos: Fontes de 

substância essenciais - Parte I combina a ciência com 

o cotidiano, fazendo uso de abordagens que envolvem 

assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. Deste 

modo pode contribuir para que o jovem perceba a 

química em suas aplicações diárias, desperte para o 

valor da ciência e motive-se na busca por novos 

saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11260 

   

Alimentos Fontes de Substâncias Essenciais –  
Faça sua Parte 

A produção radiofônica alimentos: Fontes de 

substância essenciais - Parte II combina a ciência 

com o cotidiano, fazendo uso de abordagens que 

envolvem assuntos atuais e conteúdos de 

interesse geral. Deste modo pode contribuir para 

que o jovem perceba a química em suas 

aplicações diárias, desperte para o valor da 

ciência e motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec
/11261 

   

Alimentos Fontes de Substâncias Essenciais – Quem 

sabe, sabe! 

A produção radiofônica alimentos: Fontes de 

substância essenciais - Parte II combina a ciência com 

o cotidiano, fazendo uso de abordagens que envolvem 

assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. Deste 

modo pode contribuir para que o jovem perceba a 

química em suas aplicações diárias, desperte para o 

valor da ciência e motive-se na busca por novos 

saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11262 
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Alimentos Fontes de Substâncias Essenciais – 

Ligação TV e Além da Fama 

A produção radiofônica alimentos: Fontes de 

substância essenciais - Parte III combina a 

ciência com o cotidiano, fazendo uso de 

abordagens que envolvem assuntos atuais e 

conteúdos de interesse geral. Deste modo 

pode contribuir para que o jovem perceba a 

química em suas aplicações diárias, desperte 

para o valor da ciência e motive-se na busca 

por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/
mec/11263 

   

Alimentos Fontes de Substâncias Essenciais – 

Festival Musical de Química 

A produção radiofônica alimentos: Fontes de 

substância essenciais - Parte III combina a ciência 

com o cotidiano, fazendo uso de abordagens que 

envolvem assuntos atuais e conteúdos de 

interesse geral. Deste modo pode contribuir para 

que o jovem perceba a química em suas 

aplicações diárias, desperte para o valor da 

ciência e motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec
/11264 
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Funções químicas  e reatividade – Seguem os reativos! 

Conceituar o que são as reações químicas. Conceituar e 

exercitar a fila de reatividade de metais e não metais. 

Verificar as condições para a ocorrência das reações 

químicas. Mostrar, através de exemplos e experiências, 

como as reações químicas ocorrem e a utilidade da fila 

de reatividade. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/21020 

   

Funções químicas  e reatividade – Reativos aqui, 

Nobres ali. 

Conceituar o que são as reações químicas. 

Conceituar e exercitar a fila de reatividade de 

metais e não metais. Verificar as condições para 

a ocorrência das reações químicas. Mostrar, 

através de exemplos e experiências, como as 

reações químicas ocorrem e a utilidade da fila de 

reatividade. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec/21019 
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Ligações Químicas – Se liga na Ligação 

Conceituar ligações químicas: iônica e 

covalente. Conceituar ligações metálicas. 

Mostrar exemplos ilustrativos, dos diversos 

tipos de ligações químicas. Estimular, o aluno, 

a conhecer um pouco mais sobre a presença 

dos elementos químicos no desenvolvimento 

da sociedade moderna 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/
mec/20987  

   

Ligações Químicas – Generosidade Química 

Conceituar ligações químicas: iônica e 

covalente. Conceituar ligações metálicas. 

Mostrar exemplos ilustrativos, dos diversos 

tipos de ligações químicas. Estimular, o aluno, 

a conhecer um pouco mais sobre a presença 

dos elementos químicos no desenvolvimento da 

sociedade moderna 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec/20966  
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Ligações Químicas – Tudo pela Nobreza 

Conceituar ligações químicas: iônica e covalente. 

Conceituar ligações metálicas. Mostrar exemplos 

ilustrativos, dos diversos tipos de ligações 

químicas. Estimular, o aluno, a conhecer um 

pouco mais sobre a presença dos elementos 

químicos no desenvolvimento da sociedade 

moderna 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
20958  

   

Metais: De onde eles vêm? – Viajando com as ligas 

metálicas 

Conceituar metais. Caracterizar os principais 

metais existentes. Refletir sobre o real o conceito 

de lixo e reciclagem. Conceituar ligas metálicas. 

Caracterizar as principais ligas metálicas, os seus 

usos e vantagens 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec/20653  
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Metais: De onde eles vêm? – Os metais através dos 

milênios 

Conceituar metais. Caracterizar os principais metais 

existentes. Refletir sobre o real o conceito de lixo e 

reciclagem. Conceituar ligas metálicas. Caracterizar as 

principais ligas metálicas, os seus usos e vantagens 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
20669  
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Interações Intermoleculares e suas relações com a 

solubilidade – O super herói e as forças 

Conceituar forças intermoleculares. Conceituar as forças 

de Van der Waals. Verificar as condições para a 

ocorrência das reações químicas. Exemplificar as 

interações intermoleculares. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/21024  

   

Interações Intermoleculares e suas relações com a 

solubilidade – Forças de atração? 

Conceituar forças intermoleculares. Conceituar 

as forças de Van der Waals. Verificar as 

condições para a ocorrência das reações 

químicas. Exemplificar as interações 

intermoleculares. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec/21023  

   

A Interações Intermoleculares e suas relações com a 

solubilidade – Interações intermoleculares em cena 

Conceituar forças intermoleculares. Conceituar as 

forças de Van der Waals. Verificar as condições para a 

ocorrência das reações químicas. Exemplificar as 

interações intermoleculares. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/21022  

   

Interações Intermoleculares e suas relações com a 

solubilidade – A pescaria do hidrogênio? 

Conceituar forças intermoleculares. Conceituar as 

forças de Van der Waals. Verificar as condições para 

a ocorrência das reações químicas. Exemplificar as 

interações intermoleculares. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/21021  
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PPPAAARRRTTTEEE   IIIIII      



 

 

 45 

 

 

  

Propriedades Químicas – Chega mais, vamos reagir? 

Identificar as propriedades químicas dos ácidos, bases 

e sais. Identificar as reações entre os ácidos e os 

metais, as bases e os sais. Identificar as reações das 

bases e dos sais 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/21760  

   

Propriedades Químicas – Salve, salve memória! 

Identificar as propriedades químicas dos ácidos, 

bases e sais. Identificar as reações entre os 

ácidos e os metais, as bases e os sais. Identificar 

as reações das bases e dos sais 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec/21759  

   

Propriedades Químicas – Química ácida 

Identificar as propriedades químicas dos ácidos, bases 

e sais. Identificar as reações entre os ácidos e os 

metais, as bases e os sais. Identificar as reações das 

bases e dos sais 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
21758  

   

 Funções inorgânicas e orgânicas – O repolho 

indicador 

Conceituar funções inorgânicas. Conceituar os 

ácidos e bases inorgânicas. Mostrar usos dos 

compostos inorgânicos no cotidiano. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
2o563  
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Funções inorgânicas e orgânicas – A química nossa de 

cada dia 

Conceituar funções inorgânicas. Conceituar os ácidos 

e bases inorgânicas. Mostrar usos dos compostos 

inorgânicos no cotidiano. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
2o561  
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Poluição Atmosférica – Sol quente, perigo presente! 

Conceituar inversão térmica. Caracterizar a poluição 

atmosférica. Conceituar o efeito estufa e caracterizar os 

danos causados pelo aquecimento global. Conceituar a 

chuva ácida e camada de ozônio. Caracterizar os danos 

causados pela chuva ácida e pela destruição da camada 

de ozônio. Mostrar quais os procedimentos que estão 

sendo tomados pelos países, para reduzir a poluição 

atmosférica. Estimular a consciência sobre o problema da 

poluição atmosférica e qual o papel de cada um para 

diminuir o impacto ambiental. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/2o808  

   

Poluição Atmosférica – Que chuva hein! 

Conceituar inversão térmica. Caracterizar a poluição 

atmosférica. Conceituar o efeito estufa e caracterizar 

os danos causados pelo aquecimento global. 

Conceituar a chuva ácida e camada de ozônio. 

Caracterizar os danos causados pela chuva ácida e 

pela destruição da camada de ozônio. Mostrar quais 

os procedimentos que estão sendo tomados pelos 

países, para reduzir a poluição atmosférica. Estimular 

a consciência sobre o problema da poluição 

atmosférica e qual o papel de cada um para diminuir 

o impacto ambiental. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/2o807  

   

Poluição Atmosférica – Não ao aquecimento global 

Conceituar inversão térmica. Caracterizar a poluição 

atmosférica. Conceituar o efeito estufa e caracterizar os 

danos causados pelo aquecimento global. Conceituar a 

chuva ácida e camada de ozônio. Caracterizar os danos 

causados pela chuva ácida e pela destruição da camada 

de ozônio. Mostrar quais os procedimentos que estão 

sendo tomados pelos países, para reduzir a poluição 

atmosférica. Estimular a consciência sobre o problema 

da poluição atmosférica e qual o papel de cada um para 

diminuir o impacto ambiental. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/2o806  
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Poluição Atmosférica – A poluição está no ar 

Conceituar inversão térmica. Caracterizar a poluição 

atmosférica. Conceituar o efeito estufa e caracterizar os 

danos causados pelo aquecimento global. Conceituar a 

chuva ácida e camada de ozônio. Caracterizar os danos 

causados pela chuva ácida e pela destruição da camada 

de ozônio. Mostrar quais os procedimentos que estão 

sendo tomados pelos países, para reduzir a poluição 

atmosférica. Estimular a consciência sobre o problema 

da poluição atmosférica e qual o papel de cada um para 

diminuir o impacto ambiental. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/2o805  

   

Química na Atmosfera – Atmosfera poética 

Conceituar e destacar as funções básicas da atmosfera. 

Descrever as diversas camadas da atmosfera terrestre. 

Conhecer a composição química da atmosfera. Mostrar a 

importância da atmosfera para a existência da vida no Planeta. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/2o780  

   

Química na Atmosfera – Atmosfera envolvente 

Conceituar e destacar as funções básicas da 

atmosfera. Descrever as diversas camadas da 

atmosfera terrestre. Conhecer a composição 

química da atmosfera. Mostrar a importância da 

atmosfera para a existência da vida no Planeta. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
2o779  

   

Química na Atmosfera – Atmosfera de sonho 

Conceituar e destacar as funções básicas da atmosfera. 

Descrever as diversas camadas da atmosfera terrestre. 

Conhecer a composição química da atmosfera. Mostrar 

a importância da atmosfera para a existência da vida no 

Planeta. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/2o778  
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 Calcário e Grutas calcárias – Calcário aqui, calcário ali! 

Conceituar o calcário. Caracterizar as rochas calcárias. 

Mostrar os usos e aplicações das rochas calcárias. Mostrar 

exemplos ilustrativos das formações de cavernas. 

Estimular, o aluno, a perceber a importância da química na 

formação do Planeta. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/2o725  

   

Calcário e Grutas calcárias – Na gruta também tem 

química 

Conceituar o calcário. Caracterizar as rochas calcárias. 

Mostrar os usos e aplicações das rochas calcárias. 

Mostrar exemplos ilustrativos das formações de 

cavernas. Estimular, o aluno, a perceber a importância 

da química na formação do Planeta. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/2o724  

   

Calcário e Grutas calcárias – Um passeio rochoso 

Conceituar o calcário. Caracterizar as rochas calcárias. 

Mostrar os usos e aplicações das rochas calcárias. 

Mostrar exemplos ilustrativos das formações de 

cavernas. Estimular, o aluno, a perceber a importância 

da química na formação do Planeta. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
2o723  

   

Química da atmosfera - Perito Berílio – Episódio II 

O programa Almanaque Sonoro de Química faz 

referência ao universo cotidiano, sob uma perspeciva 

formativa e cidadã. A produção radiofônica Química da 

Atmosfera - Parte II combina a ciência com o cotidiano, 

fazendo uso de abordagens que envolvem assuntos 

atuais e conteúdos de interesse geral. Deste modo pode 

contribuir para que o jovem perceba a química em suas 

aplicações diárias, desperte para o valor da ciência e 

motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/19040  
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Química da atmosfera – RA 88 e Fórmula do Sucesso 

Identificar a relação da presença dos compostos de 

carbono na atmosfera com fenômenos climáticos e sua 

implicação nos aspectos econômicos. Conceituar 

sequestro de carbono. Reconhecer que o CO2 pode ser 

armazenado em um reservatório geológico. Saber a 

importância do Protocolo de Kyoto para a discussão dos 

créditos de carbono. Definir crédito de carbono. Perceber 

que lendas e mitos podem ser explicações fantasiosas 

para fenômenos reais. Reconhecer a importância da 

camada de ozônio para a vida no planeta  

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18709  

   

Química da atmosfera – Perito Berílio – Episódio I 

Identificar a relação da presença dos compostos de 

carbono na atmosfera com fenômenos climáticos e sua 

implicação nos aspectos econômicos. Conceituar 

sequestro de carbono. Reconhecer que o CO2 pode ser 

armazenado em um reservatório geológico. Saber a 

importância do Protocolo de Kyoto para a discussão dos 

créditos de carbono. Definir crédito de carbono. Perceber 

que lendas e mitos podem ser explicações fantasiosas 

para fenômenos reais. Reconhecer a importância da 

camada de ozônio para a vida no planeta  

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18710  

   

Química da atmosfera - Quem sabe, sabe! 

O programa Almanaque Sonoro de Química faz 

referência ao universo cotidiano, sob uma 

perspeciva formativa e cidadã. A produção 

radiofônica Química da Atmosfera - Parte II 

combina a ciência com o cotidiano, fazendo uso de 

abordagens que envolvem assuntos atuais e 

conteúdos de interesse geral. Deste modo pode 

contribuir para que o jovem perceba a química em 

suas aplicações diárias, desperte para o valor da 

ciência e motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
19039  
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Química da atmosfera – Festival Musical de Química 

O programa Almanaque Sonoro de Química faz 

referência ao universo cotidiano, sob uma perspeciva 

formativa e cidadã. A produção radiofônica Química 

da Atmosfera - Parte II combina a ciência com o 

cotidiano, fazendo uso de abordagens que envolvem 

assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. 

Deste modo pode contribuir para que o jovem 

perceba a química em suas aplicações diárias, 

desperte para o valor da ciência e motive-se na 

busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
18708  

   

Química da atmosfera – Perito Berílio – Episódio Final 

O programa Almanaque Sonoro de Química faz 

referência ao universo cotidiano, sob uma perspeciva 

formativa e cidadã. A produção radiofônica Química 

da Atmosfera - Parte II combina a ciência com o 

cotidiano, fazendo uso de abordagens que envolvem 

assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. 

Deste modo pode contribuir para que o jovem 

perceba a química em suas aplicações diárias, 

desperte para o valor da ciência e motive-se na 

busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
18707  
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Estudo dos gases – O milho e o professor 

Introduzir o estudo dos gases. Conceituar as principais 

leis relacionadas com o estudo dos gases. Introduzir a 

lei de Boyle e Mariotte. Introduzir as leis de Charles e 

Gay Lussac. Introduzir a equação dos gases perfeitos 

ou equação de Clapeyron. Exemplificar os fenômenos 

que ocorrem com os gases 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
20937  

   

Estudo dos gases – O balão vai subindo 

Introduzir o estudo dos gases. Conceituar as 

principais leis relacionadas com o estudo dos 

gases. Introduzir a lei de Boyle e Mariotte. 

Introduzir as leis de Charles e Gay Lussac. 

Introduzir a equação dos gases perfeitos ou 

equação de Clapeyron. Exemplificar os 

fenômenos que ocorrem com os gases 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec/20936  
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Solubilidade – Meninas Saturadas 

Conceituar solubilidade das substâncias. Diferenciar 

as soluções insaturadas, saturadas e 

supersaturadas. Conceituar o coeficiente de 

solubilidade e produto de solubilidade. Exemplificar 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
20894  

   

Solubilidade – Na parada da saturação 

Conceituar solubilidade das substâncias. 

Diferenciar as soluções insaturadas, saturadas e 

supersaturadas. Conceituar o coeficiente de 

solubilidade e produto de solubilidade. Exemplificar 

os diferentes tipos de soluções; diferenciar 

soluções e misturas 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
20893  

   

Solubilidade – Na onda da concentração 

Conceituar concentração comum das soluções. Conceituar 

concentração molar das soluções. Exercitar as diferentes 

expressões de concentração e massa molar. Revisar a tabela 

periódica,símbolos dos elementos químicos, fórmulas das 

substâncias químicas e conversão de medidas 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id
=28536  

   

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=28536
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=28536
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Alimentos – Fontes de substâncias básicas – Eu tenho a 

força... 

O recurso mostra que os compostos químicos que formam os 

alimentos desempenham diferentes funções, dentre as quais 

o fornecimento de energia para executarmos as nossas 

atividades diárias. A classificação dos alimentos depende dos 

compostos químicos que os compõem. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20246  

   

Alimentos – Fonte de substâncias básicas - Comendo e 

aprendendo 

Mostrar, ao aluno, a importância de uma alimentação correta 

e balanceada para evitar doenças; Demonstrar a relação 

entre a química e os alimentos; Explicar como a energia é 

gerada a partir da ingestão de alimentos. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20245  

   

Alimentos – Fontes de substâncias básicas – Quem 

come mais? 

Mostrar, ao aluno, a importância de uma alimentação 

correta e balanceada para evitar doenças; Demonstrar a 

relação entre a química e os alimentos; Explicar como a 

energia é gerada a partir da ingestão de alimentos. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
20244  

   

Propriedades térmicas e dinâmicas – Chega mais! 

Conceituar transmissão de calor; identificar os modos de 

transmissão de calor. Conceituar dilatação térmica e 

contração dos sólidos, líquidos e gases. Conhecer os 

diferentes modos de identificar a dureza dos materiais. 

Conhecer a escala de Mohs. Diferenciar dureza e 

tenacidade. Conhecer o processamento do minério de 

ferro e a fabricação do aço 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20788  
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Propriedades térmicas e dinâmicas – Parece mágica, mas 

é dilatação térmica 

Conceituar transmissão de calor; identificar os modos de 

transmissão de calor. Conceituar dilatação térmica e contração 

dos sólidos, líquidos e gases. Conhecer os diferentes modos de 

identificar a dureza dos materiais. Conhecer a escala de Mohs. 

Diferenciar dureza e tenacidade. Conhecer o processamento do 

minério de ferro e a fabricação do aço 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20789  

   

Propriedades térmicas e dinâmicas - Que dureza! 

Conceituar transmissão de calor; identificar os modos de 

transmissão de calor. Conceituar dilatação térmica e 

contração dos sólidos, líquidos e gases. Conhecer os 

diferentes modos de identificar a dureza dos materiais. 

Conhecer a escala de Mohs. Diferenciar dureza e 

tenacidade. Conhecer o processamento do minério de 

ferro e a fabricação do aço 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
20790  

   

Propriedades térmicas e  dinâmicas – Aço: da 

preparação a laminação 

Conceituar transmissão de calor; identificar os modos 

de transmissão de calor. Conceituar dilatação térmica e 

contração dos sólidos, líquidos e gases. Conhecer os 

diferentes modos de identificar a dureza dos materiais. 

Conhecer a escala de Mohs. Diferenciar dureza e 

tenacidade. Conhecer o processamento do minério de 

ferro e a fabricação do aço 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec/20791  
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Calor Materno 

Áudio produzido a partir do acervo radiofônico da Rádio 

UFMG Educativa - Programa Le Cuisine de Pierre. Discute 

sobre isolantes térmicos, explica que os agasalhos 

impedem a perda de calor pelo corpo humano 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
13826  

   

Filtro Solar 

Áudio produzido a partir do acervo radiofônico da Rádio 

Educativa - Programa Papo de Vaca. Discute sobre radiação 

ultravioleta, câncer de pele. Explica a diferença entre filtros 

solares físicos e químicos e sua importância na proteção 

contra o câncer de pele. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/13817  

   

 Combustíveis a química que move o mundo – RA 88 e 

Fórmula do Sucesso! 

A produção radiofônica combustíveis: A química que move o 

mundo - Parte I combina a ciência com o cotidiano, fazendo 

uso de abordagem que envolvem assuntos atuais e conteúdos 

de interesse geral. Deste modo pode contribuir para que o 

jovem perceba a química em suas aplicações diárias, desperte 

para o valor da ciência e motive-se na busca por novos 

saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/12025  

   

Combustíveis a química que move o mundo – Perito 

Berílio – Episódio I 

A produção radiofônica combustíveis: A química que move o 

mundo - Parte I combina a ciência com o cotidiano, fazendo uso 

de abordagem que envolvem assuntos atuais e conteúdos de 

interesse geral. Deste modo pode contribuir para que o jovem 

perceba a química em suas aplicações diárias, desperte para o 

valor da ciência e motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/12026  
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Combustíveis a química que move o mundo – Ligação 

TV 

A produção radiofônica combustíveis: A química que move o 

mundo - Parte II combina a ciência com o cotidiano, fazendo 

uso de abordagem que envolvem assuntos atuais e 

conteúdos de interesse geral. Deste modo pode contribuir 

para que o jovem perceba a química em suas aplicações 

diárias, desperte para o valor da ciência e motive-se na 

busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
12027  

   

Combustíveis a química que move o mundo – Perito 

Berílio – Episódio II 

A produção radiofônica combustíveis: A química que 

move o mundo - Parte II combina a ciência com o 

cotidiano, fazendo uso de abordagem que envolvem 

assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. Deste 

modo pode contribuir para que o jovem perceba a 

química em suas aplicações diárias, desperte para o valor 

da ciência e motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
12028  

   

Combustíveis a química que move o mundo – Faça sua 

parte 

A produção radiofônica combustíveis: A química que move o 

mundo - Parte III combina a ciência com o cotidiano, 

fazendo uso de abordagem que envolvem assuntos atuais e 

conteúdos de interesse geral. Deste modo pode contribuir 

para que o jovem perceba a química em suas aplicações 

diárias, desperte para o valor da ciência e motive-se na 

busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
12029  
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Combustíveis a química que move o mundo – 

Perito Berílio – Episódio III 

A produção radiofônica combustíveis: A química 

que move o mundo - Parte III combina a ciência 

com o cotidiano, fazendo uso de abordagem que 

envolvem assuntos atuais e conteúdos de interesse 

geral. Deste modo pode contribuir para que o 

jovem perceba a química em suas aplicações 

diárias, desperte para o valor da ciência e motive-

se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle
/mec/12030  

   

Combustíveis a química que move o mundo – Festival 

Musical de Química 

A produção radiofônica combustíveis: A química que 

move o mundo - Parte IV combina a ciência com o 

cotidiano, fazendo uso de abordagem que envolvem 

assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. Deste 

modo pode contribuir para que o jovem perceba a 

química em suas aplicações diárias, desperte para o valor 

da ciência e motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
12031  

   

Combustíveis a química que move o mundo – Perito 

berílio Episódio Final 

A produção radiofônica combustíveis: A química que move 

o mundo - Parte IV combina a ciência com o cotidiano, 

fazendo uso de abordagem que envolvem assuntos atuais 

e conteúdos de interesse geral. Deste modo pode 

contribuir para que o jovem perceba a química em suas 

aplicações diárias, desperte para o valor da ciência e 

motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
12032  
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Conservação de Alimentos – Quem sabe, Sabe! 

A produção radiofônica combustíveis: Conservação de 

Alimentos - Parte II combina a ciência com o 

cotidiano, fazendo uso de abordagem que envolvem 

assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. Deste 

modo pode contribuir para que o jovem perceba a 

química em suas aplicações diárias, desperte para o 

valor da ciência e motive-se na busca por novos 

saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec/11274  

   

Conservação de Alimentos – RA 88 e Fórmula do 

Sucesso! 

A produção radiofônica combustíveis: Conservação de 

Alimentos - Parte I combina a ciência com o cotidiano, 

fazendo uso de abordagem que envolvem assuntos atuais e 

conteúdos de interesse geral. Deste modo pode contribuir 

para que o jovem perceba a química em suas aplicações 

diárias, desperte para o valor da ciência e motive-se na 

busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
11272  

   

Conservação de Alimentos – Perito Berílio – 

Episódio I 

A produção radiofônica combustíveis: Conservação de 

Alimentos - Parte I combina a ciência com o 

cotidiano, fazendo uso de abordagem que envolvem 

assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. Deste 

modo pode contribuir para que o jovem perceba a 

química em suas aplicações diárias, desperte para o 

valor da ciência e motive-se na busca por novos 

saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec/11273  
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Conservação de Alimentos – Perito Berílio – 

Episódio II 

A produção radiofônica combustíveis: Conservação de 

Alimentos - Parte II combina a ciência com o cotidiano, 

fazendo uso de abordagem que envolvem assuntos 

atuais e conteúdos de interesse geral. Deste modo pode 

contribuir para que o jovem perceba a química em suas 

aplicações diárias, desperte para o valor da ciência e 

motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
11275  

   

Conservação de Alimentos – Perito Berílio – 

Episódio Final 

A produção radiofônica combustíveis: Conservação de 

Alimentos - Parte III combina a ciência com o 

cotidiano, fazendo uso de abordagem que envolvem 

assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. Deste 

modo pode contribuir para que o jovem perceba a 

química em suas aplicações diárias, desperte para o 

valor da ciência e motive-se na busca por novos 

saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec/11277  

   

Conservação de Alimentos – Festival Musical de 

Química 

A produção radiofônica combustíveis: Conservação 

de Alimentos - Parte III combina a ciência com o 

cotidiano, fazendo uso de abordagem que envolvem 

assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. 

Deste modo pode contribuir para que o jovem 

perceba a química em suas aplicações diárias, 

desperte para o valor da ciência e motive-se na 

busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/
mec/11276  
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Conservação de Alimentos – Ferver, resfriar ou 

congelar? 

Ferramenta para auxiliar o professor a introduzir 

conteúdos sobre conservação dos alimentos, em 

particular como os processos utilizados atualmente. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec
/14500  

   

Conservação de Alimentos – Coisas de 

antigamente? 

Ferramenta para auxiliar o professor a introduzir 

conteúdos sobre conservação dos alimentos, em 

particular como os processos utilizados atualmente. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec
/14491  

   

Conservação de Alimentos – As aparências enganam 

Ferramenta para auxiliar o professor a introduzir 

conteúdos sobre conservação dos alimentos, em 

particular como os processos utilizados atualmente. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
14498  

   

Pedrim, meu filho 

Áudio produzido a partir do acervo radiofônico da 

Rádio UFMG Educativa - Programa Le Cusine de 

Pierre. Discute sobre como deve ser feito o descarte 

do óleo utilizado em frituras na cozinhaConhecimento 

de mistura homogênea e mistura heterogênea. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec/13815  
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Equilíbrio Químico – O equilibrista químico 

Conceituar equilíbrio químico. Conceituar pH e pOH e 

equilíbrio iônico da água. Compreender como alguns 

fatores interferem no deslocamento do equilíbrio 

químico. Mostrar, através de exemplos, os postulados 

do princípio de Le Chatelier. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec/20521 

   

Equilíbrio Químico – Ácido ou básico? O sangue 

do diabo responde 

Conceituar equilíbrio químico. Conceituar pH e pOH e 

equilíbrio iônico da água. Compreender como alguns 

fatores interferem no deslocamento do equilíbrio 

químico. Mostrar, através de exemplos, os postulados 

do princípio de Le Chatelier. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec/20535 

   

Equilíbrio Químico – Fazendo feira com Le Chatelier 

Conceituar equilíbrio químico. Conceituar pH e pOH e 

equilíbrio iônico da água. Compreender como alguns 

fatores interferem no deslocamento do equilíbrio químico. 

Mostrar, através de exemplos, os postulados do princípio 

de Le Chatelier. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
20533 
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Pilhas e baterias - No lugar certo 

Introduzir os conceitos fundamentais da eletroquímica. 

Conceituar pilhas e baterias. Caracterizar os diferentes 

tipos de pilhas. Caracterizar os diferentes processos de 

reciclagem de pilhas. Mostrar os usos e aplicações das 

pilhas e baterias. Mostrar os cuidados que se deve ter 

com o descarte das pilhas e baterias. Estimular, o 

aluno, a conscientizar as outras pessoas quanto ao 

descarte adequado e à reciclagem das pilhas e baterias. 

Praticar educação ambiental. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica. 
html?id=37342 

   

Pilhas e baterias - Cada Coisa no seu Lugar 

Introduzir os conceitos fundamentais da 

eletroquímica. Conceituar pilhas e baterias. 

Caracterizar os diferentes tipos de pilhas. 

Caracterizar os diferentes processos de reciclagem 

de pilhas. Mostrar os usos e aplicações das pilhas e 

baterias. Mostrar os cuidados que se deve ter com o 

descarte das pilhas e baterias. Estimular, o aluno, a 

conscientizar as outras pessoas quanto ao descarte 

adequado e à reciclagem das pilhas e baterias. 

Praticar educação ambiental. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.
html?id=37344 

   

Pilhas e baterias - Pilhando a química 

Introduzir os conceitos fundamentais da eletroquímica. 

Conceituar pilhas e baterias. Caracterizar os diferentes 

tipos de pilhas. Caracterizar os diferentes processos de 

reciclagem de pilhas. Mostrar os usos e aplicações das 

pilhas e baterias. Mostrar os cuidados que se deve ter 

com o descarte das pilhas e baterias. Estimular, o aluno, 

a conscientizar as outras pessoas quanto ao descarte 

adequado e à reciclagem das pilhas e baterias. Praticar 

educação ambiental. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
20748 

   

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=37344
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=37344
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Pilhas e baterias - Na pilha do conhecimento 

Introduzir os conceitos fundamentais da eletroquímica. 

Conceituar pilhas e baterias. Caracterizar os diferentes 

tipos de pilhas. Caracterizar os diferentes processos de 

reciclagem de pilhas. Mostrar os usos e aplicações das 

pilhas e baterias. Mostrar os cuidados que se deve ter 

com o descarte das pilhas e baterias. Estimular, o aluno, a 

conscientizar as outras pessoas quanto ao descarte 

adequado e à reciclagem das pilhas e baterias. Praticar 

educação ambiental. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.
html?id=37341 

   

 

Pilhas 

Áudio produzido a partir do acervo radiofônico da Rádio 

UFMG Educativa - Programa Papo de Vaca. Discute sobre 

reações eletroquímicas que ocorrem em pilhas. Explica o 

que é pólo positivo, o que é pólo negativo e o que é 

corrente elétrica. Também alerta sobre a toxicidade e o 

que fazer com as pilhas usadas. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
13541 

  

A química está entre nós: corrosão 

Este é um áudio desenvolvido para trabalhar as reações 

de oxidação e redução através do tema Corrosão. A 

história é narrada por quatro jovens que mostram o que é 

a corrosão, as principais causas deste fenômeno e como 

podemos evitá-la. Numa linguagem simples e fácil, o 

tema vai sendo discutido, mostrando que a Química está 

presente em nosso cotidiano. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
15882 
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– Química Orgânica   - As nitrogenadas 

Conceituar química orgânica. Mostrar um breve histórico 

do surgimento dessa área da química. Conceituar 

aminas, amidas e nitrilas. Mostrar as características das 

amidas, aminas e nitrilas. Exemplificar os compostos 

orgânicos. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.
html?id=37422 

   

 

Química Orgânica - Carbonos Incríveis 

Conceituar química orgânica. Mostrar um breve histórico 

do surgimento dessa área da química. Conceituar 

aminas, amidas e nitrilas. Mostrar as características das 

amidas, aminas e nitrilas. Exemplificar os compostos 

orgânicos. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.
html?id=37421 

   

 

Funções Inorgânicas e orgânicas - Aprendendo com 

as diferenças 

Conceituar funções orgânicas. Conceituar os compostos 

orgânicos. Mostrar usos dos compostos orgânicos no 

cotidiano 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
20564 

   

Ensaboa 

Áudio do acervo radiofônico da Rádio UFMG Educativa - 

Programa Ritmos da Ciência. Aborda a composição química do 

sabão sua atuação na remoção da sujeira e como é formada a 

espuma. O programa descreve o tema a partir da música 

"Ensaboa" de Cartola 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/19977 

   

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=37422
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=37422
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=37421
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=37421
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Química na Agricultura – RA 88 e Fórmula do Sucesso 

Compreender o conceito de agricultura tropical. Reconhecer 

o manejo da fertilidade: corretivos de acidez e os diferentes 

tipos de fertilizantes. Reconhecer a importância do manejo 

orgânico para a agricultura tropical  

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
18711 

   

Química na Agricultura Perito Berílio - Episódio I 

Compreender o conceito de agricultura tropical. Reconhecer o 

manejo da fertilidade: corretivos de acidez e os diferentes 

tipos de fertilizantes. Reconhecer a importância do manejo 

orgânico para a agricultura tropical  

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18712 

   

Química na Agricultura Perito Berílio - Episódio II 

Compreender o conceito de agricultura tropical. 

Reconhecer o manejo da fertilidade: corretivos de acidez 

e os diferentes tipos de fertilizantes. Reconhecer a 

importância do manejo orgânico para a agricultura 

tropical  

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
18714 

   

Química na Agricultura - Quem sabe, sabe! 

Compreender o conceito de agricultura tropical. 

Reconhecer o manejo da fertilidade: corretivos de 

acidez e os diferentes tipos de fertilizantes. 

Reconhecer a importância do manejo orgânico para a 

agricultura tropical  

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec/18713 
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Química na Agricultura Perito Berílio - Episódio III 

Compreender o conceito de agricultura tropical. 

Reconhecer o manejo da fertilidade: corretivos de acidez 

e os diferentes tipos de fertilizantes. Reconhecer a 

importância do manejo orgânico para a agricultura 

tropical  

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
18717 

   

Química na Agricultura - Faça a sua parte! 

Compreender o conceito de agricultura tropical. Reconhecer 

o manejo da fertilidade: corretivos de acidez e os diferentes 

tipos de fertilizantes. Reconhecer a importância do manejo 

orgânico para a agricultura tropical  

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
18700 

   

Química na Agricultura Perito Berílio - Episódio Final 

Compreender o conceito de agricultura tropical. 

Reconhecer o manejo da fertilidade: corretivos de acidez 

e os diferentes tipos de fertilizantes. Reconhecer a 

importância do manejo orgânico para a agricultura 

tropical  

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
18720 

   

Química na Agricultura – Festival Musical de Química 

Compreender o conceito de agricultura tropical. 

Reconhecer o manejo da fertilidade: corretivos de acidez 

e os diferentes tipos de fertilizantes. Reconhecer a 

importância do manejo orgânico para a agricultura 

tropical  

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
18719 
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Substâncias Psicotrópicas – Festival Musical de Química 

Conceituar proteína e reconhecer a sua importância para o 

organismo. Descrever sobre as diferentes funções das 

proteínas. Definir proteína G. Compreender o significado de 

transdução de sinais. Compreender o significado de chaves 

moleculares. dentificar a ação da serotonina no sistema 

nervoso central. Destacar limentos ricos em proteínas. 

Compreender a forma pela qual as drogas ecstasy e LSD 

interferem na ação da serotonina. Associar a atuação da 

serotonina aos aspectos da depressão. Identificar conceito e 

efeitos das beta-endorfinas . 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
18697 

   

Substâncias Psicotrópicas – Perito Berílio – Episódio 

Final 

Conceituar proteína e reconhecer a sua importância para o 

organismo. Descrever sobre as diferentes funções das 

proteínas. Definir proteína G. Compreender o significado de 

transdução de sinais. Compreender o significado de chaves 

moleculares. dentificar a ação da serotonina no sistema 

nervoso central. Destacar limentos ricos em proteínas. 

Compreender a forma pela qual as drogas ecstasy e LSD 

interferem na ação da serotonina. Associar a atuação da 

serotonina aos aspectos da depressão. Identificar conceito e 

efeitos das beta-endorfinas . 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18698 

   

Substâncias Psicotrópicas – RA 88 e Fórmula do 

Sucesso 

Conceituar proteína e reconhecer a sua importância para o 

organismo. Descrever sobre as diferentes funções das 

proteínas. Definir proteína G. Compreender o significado de 

transdução de sinais. Compreender o significado de chaves 

moleculares. dentificar a ação da serotonina no sistema 

nervoso central. Destacar limentos ricos em proteínas. 

Compreender a forma pela qual as drogas ecstasy e LSD 

interferem na ação da serotonina. Associar a atuação da 

serotonina aos aspectos da depressão. Identificar conceito e 

efeitos das beta-endorfinas . 

http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?
option=com_content&view=article&id=125&Itemid=68 

   

http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=68
http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=68
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Substâncias Psicotrópicas – Perito Berílio – Episódio I 

Conceituar proteína e reconhecer a sua importância para o 

organismo. Descrever sobre as diferentes funções das proteínas. 

Definir proteína G. Compreender o significado de transdução de 

sinais. Compreender o significado de chaves moleculares. 

dentificar a ação da serotonina no sistema nervoso central. 

Destacar limentos ricos em proteínas. Compreender a forma pela 

qual as drogas ecstasy e LSD interferem na ação da serotonina. 

Associar a atuação da serotonina aos aspectos da depressão. 

Identificar conceito e efeitos das beta-endorfinas . 

http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=126&Itemid=68 

   

Substâncias Psicotrópicas – Faça Sua Parte! 

Conceituar proteína e reconhecer a sua importância para o 

organismo. Descrever sobre as diferentes funções das 

proteínas. Definir proteína G. Compreender o significado de 

transdução de sinais. Compreender o significado de chaves 

moleculares. dentificar a ação da serotonina no sistema nervoso 

central. Destacar limentos ricos em proteínas. Compreender a 

forma pela qual as drogas ecstasy e LSD interferem na ação da 

serotonina. Associar a atuação da serotonina aos aspectos da 

depressão. Identificar conceito e efeitos das beta-endorfinas . 

http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=127&Itemid=68 

   

Substâncias Psicotrópicas – Perito Berílio – Episódio II 

Conceituar proteína e reconhecer a sua importância para o 

organismo. Descrever sobre as diferentes funções das proteínas. 

Definir proteína G. Compreender o significado de transdução de 

sinais. Compreender o significado de chaves moleculares. 

dentificar a ação da serotonina no sistema nervoso central. 

Destacar limentos ricos em proteínas. Compreender a forma pela 

qual as drogas ecstasy e LSD interferem na ação da serotonina. 

Associar a atuação da serotonina aos aspectos da depressão. 

Identificar conceito e efeitos das beta-endorfinas . 

http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=128&Itemid=68 

   

http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=68
http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=68
http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=68
http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=68
http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=68
http://www.almanaquesonoro.com/quimica/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=68
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A Química esta entre nós: Viajando com meu avô – 

Parte I 

Este é um áudio desenvolvido para trabalhar aspectos 

relacionados aos hidrocarbonetos, a química orgânica e 

da influência do petróleo na sociedade contemporânea 

Numa linguagem simples e fácil, quatro jovens 

mostram que o petróleo está mais presente no 

cotidiano das pessoas do que se imagina. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.
html?id=30918 

   

A Química esta entre nós: Viajando com meu avô – 

Parte II 

Este é um áudio desenvolvido para trabalhar aspectos 

relacionados aos hidrocarbonetos, a química orgânica e 

da influência do petróleo na sociedade contemporânea 

Numa linguagem simples e fácil, quatro jovens mostram 

que o petróleo está mais presente no cotidiano das 

pessoas do que se imagina. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.
html?id=30919 

   

A Química esta entre nós: os vilões do coração 

Este é um áudio desenvolvido para trabalhar a Química 

Orgânica, principalmente com relação ao estudo das 

gorduras, suas estruturas e propriedades. A história se 

passa com quatro jovens que mostram como a ingestão 

excessiva de alimentos industrializados, ricos em gorduras 

trans pode ser prejudicial a saúde. Numa linguagem 

simples e fácil, o tema vai sendo discutido, mostrando que 

a Química está presente em nosso cotidiano. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
15883 

   

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=30918
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=30918
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=30919
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=30919
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A Química esta entre nós: comunicação química 

Este é um áudio foi desenvolvido para despertar e 

trabalhar do ponto de vista da Química, principalmente 

química orgânica, que uma substância, devido a sua 

estrutura, geometria, isomeria e reatividade, pode estar 

envolvida na comunicação entre organismos vivos. Essa 

“descoberta” pode levar a compreensão de que o 

conhecimento das diversas áreas de aprendizagem é 

importante para as transformações que têm ocorrido em 

nosso planeta em um contexto histórico dessas 

transformações e que como as mudanças de hábitos e 

costumes da sociedade contemporânea podem alterá-las. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?
id=30915 

   

Combustíveis – A química que move o mundo – 

Energias Limpas: Vento e Sol 

Ferramenta para auxiliar o professor a introduzir 

conteúdos sobre fontes alternativas de energia, em 

particular a eólica e a solar. Também mostra o 

processo de obtenção, fontes de origem e importância 

destes combustíveis 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/ 
mec/14495 

   

Combustíveis – A química que move o mundo – 

Energias Limpas: Biomassa 

Ferramenta para auxiliar o professor a introduzir 

conteúdos sobre fontes alternativas de energia,em 

particular a biomassa. Também mostra o processo de 

obtenção, fontes de origem e importância deste 

combustível 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
14494 

   

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=30915
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=30915
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Combustíveis – A química que move o mundo – Ouro 

Negro 

Ferramenta para auxiliar o professor a introduzir 

conteúdos sobre fontes de energia, em particular o 

petróleo. Também mostra o processo de formação, 

extração e beneficiamento do petróleo. Ainda aborda 

questões ambientais referentes ao uso de combustíveis 

fósseis 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
14496 

   

Combustíveis – A química que move o mundo – 

Biodiesel: do Brasil para o mundo 

Ferramenta para auxiliar o professor a introduzir 

conteúdos sobre fontes de energia, em particular o 

biodiesel. Também mostra o processo de obtenção, fontes 

de obtenção, origem e importância deste combustível. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
14493 

   

Leite Derramado 

Áudio produzido a partir do acervo radiofônico da Rádio 

UFMG Educativo - Programa Le Cuisine de Pierre. Discute 

sobre o leite, sua composição e porque ele derrama 

quando fervido. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
13816 

  

 

Diabetes 

Áudio produzido a partir do acervo radiofônico da Rádio UFMG 

Educativa - Programa Papo de Vaca. Discute sobre a diabetes. 

Explica o que é o açúcar, cita os diferentes tipos, apresenta 

pesquisa sobre o açúcar do capim e seu uso na cura da 

diabetes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/13814 
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Cachaça 

Áudio produzido a partir do acervo radiofônico da Rádio 

UFMG Educativa - Programa Papo de Vaca. Discute 

sobre a produção da cachaça, cita pesquisa relacionada 

a sua produção e explica o que é fermentação. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica
.html?id=25968 

  

Cosméticos – RA 88 e Fórmula do Sucesso 

A produção radiofônica Cosméticos - Parte I combina a 

ciência com o cotidiano, fazendo uso de abordagem que 

envolvem assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. 

Deste modo pode contribuir para que o jovem perceba a 

química em suas aplicações diárias, desperte para o valor 

da ciência e motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
12029 

   

Cosméticos – Faça sua parte! 

A produção radiofônica Cosméticos - Parte I combina a 

ciência com o cotidiano, fazendo uso de abordagem que 

envolvem assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. 

Deste modo pode contribuir para que o jovem perceba a 

química em suas aplicações diárias, desperte para o valor 

da ciência e motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec
/12030 

   

Cosméticos – Ligação TV 

A produção radiofônica Cosméticos - Parte I combina a 

ciência com o cotidiano, fazendo uso de abordagem que 

envolvem assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. 

Deste modo pode contribuir para que o jovem perceba a 

química em suas aplicações diárias, desperte para o valor da 

ciência e motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
12031 

   

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=25968
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=25968


 

 

 75 

 

 

 

 

 

 

  

Cosméticos – Quem sabe, sabe! 

A produção radiofônica Cosméticos - Parte I combina a 

ciência com o cotidiano, fazendo uso de abordagem que 

envolvem assuntos atuais e conteúdos de interesse geral. 

Deste modo pode contribuir para que o jovem perceba a 

química em suas aplicações diárias, desperte para o valor 

da ciência e motive-se na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
12032 

   

Cosméticos – Além da fama 

A produção radiofônica Cosméticos - Parte I combina 

a ciência com o cotidiano, fazendo uso de abordagem 

que envolvem assuntos atuais e conteúdos de 

interesse geral. Deste modo pode contribuir para que 

o jovem perceba a química em suas aplicações 

diárias, desperte para o valor da ciência e motive-se 

na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/
mec/12033 

   

Cosméticos – Festival Musical de Química 

A produção radiofônica Cosméticos - Parte I combina 

a ciência com o cotidiano, fazendo uso de abordagem 

que envolvem assuntos atuais e conteúdos de 

interesse geral. Deste modo pode contribuir para que 

o jovem perceba a química em suas aplicações 

diárias, desperte para o valor da ciência e motive-se 

na busca por novos saberes. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/
mec/12034 
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Embalagens– RA 88 e Fórmula do Sucesso 

Compreender a importância das embalagens e seu impacto no 

meio ambiente. Reconhecer a relevância da reciclagem. 

Entender o impacto do descarte das embalagens no meio 

ambiente. Identificar a Química na atividade profissional. 

Conceituar sensores químicos. Entender a função das 

embalagens. Dar exemplos de tipos de embalagens. 

Identificar os tipos de materiais que são utilizados numa 

embalagem. Justificar a importância do design das 

embalagens. Conceituar polímeros. Reconhecer características 

da cal virgem (óxido de cálcio). 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18704 

   

Embalagens – Faça sua parte! 

Compreender a importância das embalagens e seu 

impacto no meio ambiente. Reconhecer a relevância da 

reciclagem. Entender o impacto do descarte das 

embalagens no meio ambiente. Identificar a Química na 

atividade profissional. Conceituar sensores químicos. 

Entender a função das embalagens. Dar exemplos de 

tipos de embalagens. Identificar os tipos de materiais 

que são utilizados numa embalagem. Justificar a 

importância do design das embalagens. Conceituar 

polímeros. Reconhecer características da cal virgem 

(óxido de cálcio). 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec
/18705 

   

Embalagens – Alem da fama 

Adquirir noções sobre a origem da Química. Descrever 

os processos de calcinação, destilação e banho-maria. 

Resumir o processo de dessalinização da água do mar. 

Compreender a importância da Química para a melhoria 

das condições de vida. Diferenciar alguns tipos de água. 

Explicar o impacto do descarte das embalagens no meio 

ambiente. Identificar os elementos e a estrutura da 

tabela periódica. Definir meia-vida. Reconhecer o cálcio 

e o carbono como elementos fundamentais da vida. 

Justificar a utilização do carbono-14 na datação de 

artefatos 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec
/18702 
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Embalagens – Duelo dos Elementos 

Adquirir noções sobre a origem da Química. Descrever 

os processos de calcinação, destilação e banho-maria. 

Resumir o processo de dessalinização da água do mar. 

Compreender a importância da Química para a melhoria 

das condições de vida. Diferenciar alguns tipos de água. 

Explicar o impacto do descarte das embalagens no meio 

ambiente. Identificar os elementos e a estrutura da 

tabela periódica. Definir meia-vida. Reconhecer o cálcio 

e o carbono como elementos fundamentais da vida. 

Justificar a utilização do carbono-14 na datação de 

artefatos 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec
/18703 

   

Embalagens – Quem sabe. Sabe! 

Identificar as substâncias que formam o plástico. Entender 

o processo de decomposição do plástico. Reconhecer e 

compreender o processo de reciclagem das embalagens. 

Avaliar o contexto em que surgiram os Enlatados. 

Reconhecer a influência do marketing nas embalagens dos 

produtos e nas roupas. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/ 
18700 

   

Embalagens – Festival Musical de Química 

Identificar as substâncias que formam o plástico. 

Entender o processo de decomposição do plástico. 

Reconhecer e compreender o processo de reciclagem 

das embalagens. Avaliar o contexto em que surgiram os 

Enlatados. Reconhecer a influência do marketing nas 

embalagens dos produtos e nas roupas. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec
/18701 
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O vestuário e as embalagens que usamos – Poluição 

não é ficção 

Conceituar fibras sintéticas. Mostrar as utilidades das 

fibras sintéticas. Conceituar polímeros. Identificar os 

diferentes tipos de polímeros. Estimular a discussão da 

necessidade de se utilizar embalagens plásticas e 

descartáveis. Mostrar os problemas ocasionados, ao 

meio ambiente, pelo descarte incorreto de embalagens 

plásticas. Discutir os benefícios e malefícios da utilização 

das embalagens plásticas e descartáveis. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec
/18701 

   

O vestuário e as embalagens que usamos – A 

Química está na moda! 

Conceituar fibras sintéticas. Mostrar as utilidades das 

fibras sintéticas. Conceituar polímeros. Identificar os 

diferentes tipos de polímeros. Estimular a discussão da 

necessidade de se utilizar embalagens plásticas e 

descartáveis. Mostrar os problemas ocasionados, ao 

meio ambiente, pelo descarte incorreto de embalagens 

plásticas. Discutir os benefícios e malefícios da utilização 

das embalagens plásticas e descartáveis. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/
20732 

   

O vestuário e as embalagens que usamos – Um 

mergulho no mundo dos plásticos 

Conceituar fibras sintéticas. Mostrar as utilidades 

das fibras sintéticas. Conceituar polímeros. 

Identificar os diferentes tipos de polímeros. 

Estimular a discussão da necessidade de se utilizar 

embalagens plásticas e descartáveis. Mostrar os 

problemas ocasionados, ao meio ambiente, pelo 

descarte incorreto de embalagens plásticas. Discutir 

os benefícios e malefícios da utilização das 

embalagens plásticas e descartáveis. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/
mec/20733 
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Modelo de Utilização dos Entes Sonoros (MUES) 

Professores responsáveis:  _______________________________________________________  

Objeto Educacional:  _____________________________________________________________  

Tema Principal:  _________________________________________________________________  

Disciplina (s): ___________________________________________________________________  

Tempo Necessário para a atividade:  ______________________________________________  

Nível de Ensino:  Ensino Médio (___ série) 

  Ensino Fundamental (__ ano) 

  Educação de Jovens Adultos 

Critérios de Escolha: 

 Potencialidades do Ente Sonoro 

 cenário – contextualização 

 interação – CTS 

 compreensão técnica – conteúdos disciplinares 

 Tipo de Escuta 

 Não-analítica – intervenções no final  

 Analítica – intervenções antes e durante  

Proposta de Utilização 

 Como será a escuta do ente sonoro? 

 Individual (○ celular com fone; ○ computador com fone; ○ _____________________ ) 

 Coletiva (○ celular; ○ computador; ○ aparelho de som; ○ ______________________ ) 

 Onde será realizada? 

 Sala de aula  Sala multimídia       __________________________________  

 Objetivo da atividade 

 Introduzir um tema 

 Exemplificar conteúdo trabalhado 

 Conectar disciplinas 

 Trabalhar conceitos chaves para posterior explanação 

  ________________________________________________________________________  
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Repositórios de Objetos Virtuais de Aprendizagem 

Os áudios presentes neste material também podem ser encontrados nos 

seguintes repositórios... 

  

Banco Internacional de 
Objetos Educacionais 

 
• http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 

Portal do Professor 

 
• http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.ht

ml 

Almanaque Sonoro de 
Química 

 
• http://www.almanaquesonoro.com/quimica/ 
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COLABORAÇÃO 

 

 

 

 

Coordenador 

Waldmir Nascimento de Araujo Neto (D.Ed.) 

 

Endereço 

Av. Athos da Silveira Ramos 149, bloco A, 624-B 

Cidade Universitária – Rio de Janeiro – CEP: 21941-909 

leseq.ufrj@gmail.com 

www.leseq.org 
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                                Mestrado Profissional em Ensino de 
Ciências 

 
 

 
 
 

Coordenador do Programa 
Prof. Dr. Alexandre Lopes de Oliveira; 
e-mail: alexandre.oliveira@ifrj.edu.br 

 
 
 

Vice-coordenador 
Prof. Dr. Alexandre Maia do Bomfim 
e-mail: alexandre.bomfim@ifrj.edu.br 

 
  

Local: 
Rua Lucio Tavares, 1045, Centro, Nilópolis, RJ. CEP: 26530060 

 
Telefone:  (21) 2691-9805; Fax: (21) 2691-1811; 

E-mail: spg.cnil@ifrj.edu.br 
Site: http://www.ifrj.edu.br/nilopolis 

 

http://www.ifrj.edu.br/node/701
http://www.ifrj.edu.br/node/701
mailto:alexandre.oliveira@ifrj.edu.br
mailto:alexandre.bomfim@ifrj.edu.br
mailto:spg.cnil@ifrj.edu.br
http://www.ifrj.edu.br/nilopolis

