
HIPÓCRATES ZONA SUL 

AULAS DE LABORATÓRIO - 1º bimestre 2021 

                    Prof. Adriano Henrique (laboratório de física/química)  

Segue o calendário com dias e horário das aulas de laboratório de física e 

química com as turmas de 9º anos do ensino fundamental e com as das 1ª 

e 2ª séries do ensino médio.  

 

DATA TURMA HORARIO ASSUNTO DA AULA 

24/02 9º ano 
 
1ª série 
 
 
2ª série 

15:10 as 15: 55 h 
 
16:00 as 16:45 h 
 
 
16:55 as 17:40h 
 

Introdução ao laboratório. 
Instruções iniciais e experiências  
 
Vidrarias, normas de segurança, 
EPI, Instrumentação e medidas  
 
Vidrarias, misturas e soluções 

3/03 9º ano 
 
1ª série 
 
2ª série 

15:10 as 15: 55 h 
 
16:00 as 16:45 h 
 
16:55 as 17:40h 
 

Fenômenos da Natureza 
 
Fenômenos físico e químico 
 
Óptica geométrica- princípios 
óptico 

10/03 9º ano 
 
1ª série 
 
2ª série 

15:10 as 15: 55 h 
 
16:00 as 16:45 h 
 
16:55 as 17:40h 
 

Astronomia e o Estudo do 
Universo 
Cinemática 
 
Óptica geométrica-  espelhos 
óptico 

17/03 9º ano 
 
1ª série 
 
2ª série 

15:10 as 15: 55 h 
 
16:00 as 16:45 h 
 
16:55 as 17:40h 
 
 

Sistema solar 
 
Mudança de estado – pressão 
 
Ácido, bases e titulação 

24/03 9º ano 
 
1ª série 
 
2ª série 

15:10 as 15: 55 h 
 
16:00 as 16:45 h 
 
16:55 as 17:40h 
 

Tecnologia aeroespacial  
 
Termologia 
 
Refração da Luz 



31/03 9º ano 
 
1ª série 
 
2ª série 

15:10 as 15: 55 h 
 
16:00 as 16:45 h 
 
16:55 as 17:40h 
 

Estudo do Universo os cientistas e 
suas invenções  
Substâncias e misturas 
 
Refração : lentes e visão 

 

 

7/04 9º ano 
 
1ª série 
 
2ª série 

15:10 as 15: 55 h 
 
16:00 as 16:45 h 
 
16:55 as 17:40h 
 

Experiências cientificas e o estudo 
da astronomia 
MRU 
 
Tornoscopia e Ebulioscopia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  PLANEJAMENTO DE AULA ON-LINE / 1º BIMESTRE – 2021 

TURMA:9º(s)  ano A,B e C 

PROFESSOR (A): ADRIANO HENRIQUE 

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS- FÍSICA E QUÍMICA 

DATA: 24/02/21 à  07/04/21 

CONTEÚDO:  

 Fenômenos da Natureza; 

 Astronomia e o Estudo do Universo; 

 Sistema solar. 

OBJETIVOS:  

 Conhecer métodos científicos aplicados em experimentos; 

 Conciliar teoria e práticas utilizando procedimentos experimentais;.  

  Despertar o raciocínio   lógico; 

 Desenvolver um olhar crítico com base na Análise, observação  e conclusão ; 

 Uma melhor compreensão dos conteúdo visto em sala de aula.  

 

METODOLOGIA:  

 Explicações expositivas online, participação online dos educandos. 

 Experimentos de laboratório; 

 Práticas experimentais utilizando materiais diversos encontrado no nosso cotidiano;  

 Maquetes; 

 Usos de vídeos aulas.  

                  PLANEJAMENTO DE AULA ON-LINE / 1º BIMESTRE – 2021 

TURMA:2ª séries AB 

PROFESSOR (A): ADRIANO HENRIQUE 

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS- FÍSICA E QUÍMICA 

DATA: 24/02/21 à 07/04/21 

CONTEÚDO:  

 Misturas e soluções; 

 Estudo da óptica geométrica; 

 Titulalação; 

 Tornoscopia e Ebulioscopia. 



 

 

 

OBJETIVOS:  

 Conhecer métodos científicos aplicados em experimentos; 

 Conciliar teoria e práticas utilizando procedimentos experimentais;  

  Despertar o raciocine lógico; 

 Desenvolver um olhar crítico com base na Análise, observação e conclusão; 

 Uma melhor compreensão do conteúdo visto em sala de aula.  

 

METODOLOGIA:  

 Explicações expositivas online, participação online dos educandos. 

 Experimentos de laboratório; 

 Práticas experimentais utilizando materiais diversos encontrado no nosso cotidiano;  

 Maquetes; 

 Usos de vídeos aulas.  

RECURSOS MATERIAIS:  

 Celulares e notebooks; 

 Experimentos 

 

                  PLANEJAMENTO DE AULA ON-LINE / 1º BIMESTRE – 2021 

TURMA: 1ª séries AB 

PROFESSOR (A): ADRIANO HENRIQUE 

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS- FÍSICA E QUÍMICA 

DATA:24/02/21 à 07/04/21 

CONTEÚDO:  

 

 Fenômenos físico e químico; 

 Cinemática 

 Mudança de estado – pressão 

 Termologia 

 



 

 

 

 
 

OBJETIVOS: 
 Conhecer métodos científicos aplicados em experimentos; 

 Conciliar teoria e práticas utilizando procedimentos experimentais;  

  Despertar o raciocine lógico; 

 Desenvolver um olhar crítico com base na Análise, observação e conclusão; 

 Uma melhor compreensão do conteúdo visto em sala de aula.  
 

METODOLOGIA:  

 Explicações expositivas online, participação online dos educandos. 

 Experimentos de laboratório; 

 Práticas experimentais utilizando materiais diversos encontrado no nosso cotidiano;  

 Maquetes; 

 Usos de vídeos aulas.  

RECURSOS MATERIAIS:  
 Celulares e notebooks; 

 Experimentos 
 

 

OBS: os recursos didáticos poderão ser de outras fontes, tais como outros livros ou vídeos.  
 


