
 

 

PLANOS DE ESTUDOS QUÍMICA – 1ª SÉRIE 

DE 18/3 A 27/3 

 

Instruções: 

Semana 1 

➤ Para a primeira semana, iremos finalizar o conteúdo sobre modelos atômicos. 

Até então, foram passados os conceitos acerca do modelo de Dalton e Thomson.  

Antes de qualquer coisa, assista a estes dois vídeos abaixo:  

PS: ambos os vídeos são bem curtinhos e o professor explica de uma forma bem resumida e direta, caso tenham interesse em 

mais aulas este canal é bem legal (:   

- Modelo atômico de Rutherford  

- Modelo atômico de Bohr 

 

Em seguida, leia da página 51 à 54 para compreender melhor os modelos, sempre grifando as partes que considerar mais 

importantes.  

DICA: Grife os textos sempre tentando linkar o que foi falado no vídeo/em aula com o que você encontra no livro, pois geralmente 

essas são partes de grande importância para focar durante os estudos. Isso te ajuda a afunilar o conteúdo e assimilar as 

informações enquanto relê.   

Por fim, faça esse quizz à respeito dos modelos para testar seus conhecimentos. Lembre-se, você pode refazer o teste quantas 

vezes quiser. 

- Quizz sobre modelos atômicos  

 

Semana 2 

➤ Agora que já entendemos um pouco melhor a respeito dos experimentos realizados por estes cientistas e a que 

conclusões estes chegaram, vamos entender um pouco melhor a respeito de um modelo atômico ainda mais próximo 

da realidade. Para iniciar seus estudos, assista o vídeo abaixo com este professor não tão eloquente porém bacana: 

- Prótons, Nêutrons e Elétrons   

 

ERRATA: No início do vídeo me refiro aos prótons como particulas de carga negativa. Na realidade quis dizer 

POSITIVAS, assim como apresento na lousa e em outros momentos da aula. 

Para testar seus conhecimentos, vamos “criar” alguns átomos utilizando o jogo abaixo 

- JOGO 

Crie os átomos de F- , Ne e reponda: O que estes átomos possuem em comum? Existe alguma tendência 

quanto a carga para os átomos da linha do flúor e do neônio? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NkQQdp1nNWs
https://www.youtube.com/watch?v=a2DtLC2vwfk&t=318s
http://quizizz.com/join?gc=779975
https://youtu.be/cHy4LtRzAXg
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/build-an-atom


 

 

Ex. do vídeo: 
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