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Objetivos

Problematização e organização do conhecimento
- Investigar situações-problemas, aplicando metodologias e conhecimentos
construídos no âmbito da física, considerando as demandas locais e os interesses da
turma.
- Relacionar conceitos básicos 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 envolvendo motores elétricos, pilhas/baterias e circuitos
elétricos, tendo por base os processos de transformação e condução de energia
elétrica.
- Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos para compreender
as tecnologias contemporâneas, avaliar seus impactos e desempenhos.
- 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
- Reflexão e refração da luz;
- Carga elétrica, força e campo elétrico;
- Corrente, resistência elétrica e tensão.

Conteúdos do 2° trimestre
- Circuitos elétricos e residenciais;
- Geradores e receptores;
- Princípios do magnetismo.

Conteúdos do 3° trimestre
- Indução eletromagnética;
- Introdução à estrutura da matéria (física quântica e partículas elementares).
- Revisão de temas centrais da física no ensino médio.

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.


