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Apresentação
O ensino-aprendizagem de física é um dos elementos que compõem nossa compreensão a
respeito da ciência moderna em sua construção para desvendar o funcionamento do cosmos,
da interação entre os mais variados objetos, das leis que regem os movimentos. Tais
conhecimentos são produzidos por homens e mulheres permeadas por interesses, conflitos e
questões de seu tempo. Nessa perspectiva, ensinar e aprender física se relacionam ao objetivo
de compreender processos e contextos, refletir e construir soluções para problemas, indo além
da mera transmissão de conteúdos. Os conhecimentos físicos devem contribuir para uma
formação cidadã crítica dos estudantes, fornecendo base para a tomada de posições éticas e
socialmente responsáveis.
O trabalho na disciplina de física se estrutura a partir do desenvolvimento de competências e
habilidades, de maneira que a aprendizagem de conceitos (leis, teorias e modelos) ocorra de
forma contextualizada (cultural, histórica e social) e conectada aos procedimentos da
investigação científica (problematização, análise e comunicação).

Objetivos Gerais
- Valorizar e utilizar os conhecimentos construídos historicamente sobre o mundo na
compreensão e explicação da realidade.
- Estimular a curiosidade intelectual a partir da abordagem da ciência, investigando
situações-problemas, elaborando e testando hipóteses, mobilizando conhecimentos de
diferentes áreas.
- Estabelecer relações entre observações cotidianas e conceitos físicos, construindo explicações
e interpretações científicas para tais situações.
- Compreender a física e as ciências da natureza como uma construção humana, permeada de
interesses e valores da tradição ocidental e de demandas sociais de diferentes épocas.
- Reconhecer as relações entre a física e outras áreas do conhecimento/disciplinas.
- Criar comunicações e utilizar diferentes estratégias para compartilhar informações
relacionadas à física e às ciências da natureza para variados públicos, além de identificar e
combater a disseminação da desinformação.
- Interpretar textos de divulgação científica sobre as ciências da natureza, incluindo seus
diferentes recursos (tabelas, gráficos, equações), a fim de desenvolver estratégias para
selecionar fontes confiáveis.
- Utilizar diferentes linguagens (verbal, visual, digital), além da matemática, de tecnologias
variadas e de linguagens artísticas, para expressar e compartilhar ideias.
- Valorizar a diversidade de saberes e vivências, como os conhecimentos tradicionais de
populações autóctones, compreendendo a tradição da ciência moderna como um (entre
outros) possíveis caminhos para se produzir conhecimento.
- Exercitar a argumentação a partir de fatos e dados confiáveis para defender ideias que
promovam uma consciência socioambiental.
- Posicionar-se diante de debates e situações controversas envolvendo o uso de tecnologias,
materiais e processos produtivos, pautando-se em critérios científicos e éticos.
- Desenvolver a empatia e o diálogo na resolução de conflitos, respeitando a diversidade dos
indivíduos em termos de suas identidades, saberes e potencialidades.
- Promover a autonomia e o autoconhecimento a respeito dos processos de aprendizagem de
cada estudante.
- Construir e incentivar o protagonismo juvenil, recorrendo, entre outros, a metodologias e
estratégias de ensino-aprendizagem que valorizem os interesses e aptidões dos estudantes.



Objetivos específicos
- Compreender a física enquanto área do conhecimento e parte das ciências da natureza,
considerando seus domínios de atuação, linguagem e relação com aspectos sociais, históricos e
culturais.
- Investigar situações-problemas, aplicando os conhecimentos científicos e conceitos
aprendidos, considerando as demandas locais e interesses da turma, comunicando os
resultados a públicos variados e utilizando diferentes mídias ou plataformas.
- Relacionar conceitos básicos no âmbito da eletrostática e eletrodinâmica, como carga elétrica,
resistores e corrente elétrica, a situações do dia a dia dos estudantes, envolvendo o uso de
equipamentos, instalações e fenômenos naturais.
- Identificar e avaliar demandas que envolvem a produção, transporte, distribuição e consumo
de energia elétrica, ponderando os recursos existentes, as características geográficas e
ambientais, assim como seus impactos.
- Realizar experimentos, assim como previsões qualitativas e quantitativas sobre o
funcionamento de geradores, motores elétricos, pilhas/baterias, tendo por base os processos de
transformação e condução de energia, propondo ações relacionadas à sustentabilidade.
- Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos para compreender as
tecnologias contemporâneas, avaliar seus impactos e desempenhos.

Avaliação
A avaliação dos estudantes ocorre de forma contínua a partir de diferentes propostas de
atividades (pesquisas, roteiros de estudos, seminários/apresentações, realização e análise de
experimentos, entre outras). A diversificação das situações de avaliação é importante ao
considerar as múltiplas inteligências dos estudantes, indo muito além da habilidade
lógico-matemática. Vale ressaltar que as situações de avaliação podem se desdobrar em
diferentes espaços (na escola, em casa) e na interação com diferentes atores (colegas de turma,
professora, comunidade escolar, família).
Os resultados das avaliações tornam-se instrumentos fundamentais na organização do trabalho
docente: contribuem no diagnóstico de dificuldades e conhecimentos adquiridos, orientam o
trabalho de planejamento da disciplina, possibilitam o retorno aos estudantes a respeito de seus
desempenhos e trajetórias.
Por fim, embora os objetivos propostos se situem além da aprendizagem de conteúdos para a
aprovação em vestibulares, é uma realidade para o 3º ano do ensino médio a aproximação ao
universo das provas de ingresso em cursos universitários ou técnicos. Nesse sentido, devem ser
propostas atividades que orientem em linhas gerais esse tipo de preparação, envolvendo a
retomada de conteúdos e conceitos centrais.

Dentre as possíveis atividades que compõem os instrumentos de avaliação, destacam-se:
- Roteiros de estudos, com aprofundamento em um tema abordado e contemplando a
resolução/desenvolvimento de questões diversas (quantitativas e conceituais).
- Relatórios de experimentos (realizados pelos próprios estudantes ou a partir da análise de
experimentos filmados/demonstrativos).
- Exercícios e questões de pesquisa (atividades de verificação de aprendizagens).
- Produções escritas, orais ou audiovisuais para compartilhar o desenvolvimento de trabalhos
realizados pelos estudantes.
- Debates, seminários, entre outras dinâmicas de coletividade com a turma e professora.

Anotações e registros
A organização de registros a respeito das atividades da disciplina (conteúdos, discussões,
atividades propostas) contribui para estruturar uma rotina e se configura como uma importante
ferramenta para a realização de estudos de forma cada vez mais autônoma. Nesse sentido, o
livro didático é outro elemento importante, que deve ser explorado e tomado como apoio de



forma geral. Estes aspectos de organização e registro são avaliados de forma transversal e
considerados como base para a realização das variadas atividades propostas em cada bimestre.

Interação Acadêmica e Social
O comprometimento com a disciplina, envolvendo a atenção aos trabalhos e propostas do
curso, a pontualidade e iniciativa para retirada de dúvidas, são elementos avaliados. Somam-se a
esses aspectos uma postura de colaboração com os colegas e professora, assim como a
disposição em se estabelecer o diálogo nas mais diversas situações.

Conteúdo do 1° bimestre
- Carga elétrica e eletrização;
- Força e campo elétrico;
- Corrente elétrica;
- Resistência elétrica.

Conteúdo do 2° bimestre
- Eletricidade e potência elétrica;
- Matriz energética no Brasil e no mundo;
- Circuitos elétricos.

Conteúdo do 3° bimestre
- Circuitos residenciais;
- Geradores e receptores;
- Princípios do magnetismo;
- Motores.

Conteúdo do 4° bimestre
- Indução eletromagnética;
- Introdução à estrutura da matéria (física quântica e partículas elementares).
- Evolução estelar e modelos cosmológicos.


