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Objetivos

Problematização e organização do conhecimento
- Estabelecer relações entre observações cotidianas e conceitos físicos, construindo
explicações e interpretações científicas para tais situações.
- Investigar situações-problemas, aplicando metodologias e conhecimentos
construídos no âmbito da física, considerando as demandas locais e os interesses da
turma.
- Compreender no contexto da mecânica newtoniana, e de forma conectada ao
cotidiano, conceitos-chave que permitam a descrição dos movimentos e a
determinação de suas causas.
- Analisar e representar transformações e conservações relacionadas à energia e à
quantidade de movimento.
- Mobilizar em diferentes contextos, dentro e fora da sala de aula, os conhecimentos,
fenômenos e conceitos discutidos.

Aspectos históricos e socioculturais
- Compreender a física enquanto área do conhecimento e parte das ciências da
natureza, considerando seus domínios de atuação, linguagem e relação com fatores
sociais, históricos e culturais.
- 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.
- Estabelecer e reconhecer as relações entre a física e outras áreas do
conhecimento/disciplinas.
- 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.

Comunicação e representação
- 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.
- Posicionar-se diante de debates e situações controversas envolvendo o uso de
tecnologias, materiais e processos produtivos, pautando-se em critérios científicos e
éticos.



Conteúdos do 1° trimestre
- Física e investigação científica;
- Medidas e grandezas físicas;
- Movimentos (uniforme e acelerado);
- Forças e Leis de Newton;
- Forças de atrito.

Conteúdos do 2° trimestre
- Leis do movimento planetário e de satélites artificiais;
- Lei da gravitação universal;
- Trabalho e energia (cinética e potencial).

Conteúdos do 3° trimestre
- Energia mecânica e conservação (energia e quantidade de movimento);
- Potência e rendimento;
- Equilíbrio (centro de massa, alavancas).

Avaliação
A avaliação dos estudantes ocorre de forma contínua a partir de diferentes

atividades: pesquisas, roteiros de estudos, seminários/apresentações, realização e
análise de experimentos, entre outras propostas. A diversificação das situações de
avaliação é importante tendo em vista que considera as múltiplas inteligências do(a)s
estudantes, indo além da habilidade lógico-matemática. Também são considerados na
avaliação o registro/anotações das atividades da disciplina (conteúdos, discussões,
atividades propostas), assim como aspectos atitudinais. Entre estes últimos,
destacam-se: o comprometimento do(a)s estudantes, envolvendo a atenção aos
trabalhos e propostas do curso; a pontualidade na entrega de atividades; a colaboração
com os colegas e professora, assim como a disposição em se estabelecer o diálogo nas
mais diversas situações.


