
 

 
 

Plano de Trabalho Docente - 2015 

Ensino Médio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ETEC ANHANQUERA Código: 0262 Município: Santana de Parnaíba 

Área de Conhecimento: Ciências da Natureza 
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II – Competências e respectivas habilidades e valores 

Qualificação: Auxiliar de Logística 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio 

 

Professor: GILSONEY MIRANDA 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

 

 

Competência 1: Entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos, 

expressões algébricas, expressões geométricas, ícones, gestos etc. 

 

Habilidades:  

1.1. Traduzir mensagens de uma para outras formas de linguagem.  

1.2. Expressar quantitativa e qualitativamente dados relacionados a contextos socioeconômicos, 

científicos ou cotidianos.  

1.3. Interpretar e construir escalas, legendas, expressões matemáticas, diagramas, fórmulas, 

tabelas, gráficos, mapas, cartazes sinalizadores, linhas do tempo, esquemas, roteiros, manuais, 

etc.  

1.4. Decodificar símbolos e utilizar a linguagem do computador para pesquisar, representar e 

comunicar ideias.  

 

Valores e Atitudes:  

 Versatilidade e criatividade na utilização de diferentes códigos e linguagens de 

comunicação.  

 Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e linguagens mais adequados a cada 

situação.  

 Preocupação com a eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos 

de suas comunicações. 
 



 
Competência 2: Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 

relacionando texto com seu contexto, conforme natureza; função; organização; estrutura; 

condições de produção e de recepção. 

Habilidades:  

2.1. Utilizar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  

2.2. Localizar historicamente e geograficamente os textos analisados e os fatos, objetos e 

personagens que deles constam conforme cronologia, periodização e referenciais espaciais 

pertinentes.  

2.3. Explorar as relações entre linguagem coloquial e formal. 6. Utilizar tabelas classificatórias 

e critérios organizacionais.  

2.4. Decodificar símbolos, fórmulas, expressões, reações etc 

 

Valores e Atitudes 

 Apreço pela pesquisa e pelo conhecimento.  

 Interesse em conhecer a realidade 

 
Competência 3: Questionar processos naturais, socioculturais e tecnológicos, identificando 

regularidades, apresentando interpretações e prevendo evoluções. 

 

Habilidades 

3.1. Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 

interdisciplinar. 

3.2. Perceber o eventual caráter aleatório e não determinístico de fenômenos naturais e 

socioculturais.  

3.3. Perceber o significado e a importância dos elementos da natureza para a manutenção da 

vida.  

 

Valores e atitudes 

 Criticidade. 

 Persistência. 

 Valorização do conhecimento científico. 

 
Competência 4: Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação e 

de produção de espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem, em seus 

desdobramentos políticos, culturais, econômicos e humanos. 

 

Habilidades:  

4.1. Relacionar as mudanças ocorridas no espaço com as novas tecnologias, organizações da 

produção, interferências no ecossistema etc. e com o impacto das transformações naturais, 

sociais, econômicas, políticas e culturais. 

 

Valores e atitudes 

 Sentimento de pertencimento em relação às comunidades das quais faz parte. 



 
 

III– Plano Didático 
 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

1.  Referencial inercial e não inercial  

1.1 Conceito de Movimento; 

1.2 Conceito de velocidade. 

Pesquisa teórica e reflexão associada ao cotidiano, estudo de 

situações problema, leitura e interpretação de textos e imagens; 

Aula expositiva – uso de PowerPoint e vídeos; 

Aulas expositivas, resolução de problemas, leitura interpretação 

de textos, imagens e documentos. 

09/02 a 02/03 

2. Identificação, classificação e descrição de diferentes tipos de 

movimentos. 

2.1 Movimento uniforme: progressivo e retrogrado 

Pesquisa teórica e reflexão associada ao cotidiano, estudo de 

situações problema, leitura e interpretação de textos e imagens, 

Aula expositiva – uso de PowerPoint e vídeos. 

Aulas expositivas, resolução de problemas, leitura e interpretação 

de textos, imagens e documentos. 

09/03 a 18/03 

3. Grandezas físicas escalares e vetoriais 

3.1 Escalares: massa, altura, temperatura, etc; 

3.2 Vetoriais: deslocamento, velocidade e quantidade de movimento. 

 

Pesquisa teórica e reflexão associada ao cotidiano, estudo de 

situações problema, leitura e interpretação de textos e imagens, 

Aula expositiva – uso de PowerPoint e vídeos. 

Aulas expositivas, resolução de problemas, leitura e interpretação 

de textos, imagens e documentos. 

16/03 a 30/03 

4. Sistema Solar e Terra, movimentos, Fenômenos astronômicos, 

Teoria e modelos da origem do Universo, Modelo da ciência para 

origem do Universo.  
4.1 Modelos cosmológicos (aspecto histórico); 

4.2 Teoria do Big Bang; 

4.3 Expansão do universo. 

 

Pesquisa teórica e reflexão associada ao cotidiano, estudo de 

situações problema, leitura e interpretação de textos e imagens, 

Aula expositiva e vídeos. 

Aulas expositivas, resolução de problemas, leitura e interpretação 

de textos, imagens e documentos. 

01/01 a 22/04 

5. Associação dos movimentos com as causas que os originam; Forças 

e movimento; Equilíbrio estático e dinâmico. 

5.1 Leis da dinâmica; 

5.2 Lei da Gravitação Universal; 

5.3 Quantidade de movimento. 

 

Pesquisa teórica e reflexão associada ao cotidiano, estudo de 

Situações problema, leitura e interpretação de textos e imagens, 

Aula expositiva – uso de PowerPoint e vídeos. 

Aulas expositivas, resolução de problemas, leitura e interpretação 

de textos, imagens e documentos. 

29/04 a 06/07 

E  

27/07 a 31/08 

6. Variação e conservação da quantidade de movimento 

6.1 Sistemas isolados; 

6.2 Sistemas de partículas/corpos em movimento. 

Pesquisa teórica e reflexão associada ao cotidiano, estudo de 

Situações problema, leitura e interpretação de textos e imagens, 

Aula expositiva – uso de PowerPoint e vídeos. 

Aulas expositivas, resolução de problemas, leitura e interpretação 

de textos, imagens e documentos. 

02/09 a 14/10 

7. Formas de energia (mecânica, potencial, cinética, potência) 

relacionados com movimentos. 

7.1 Tipos de energias; 

7.2 Transformações de energia; 

7.3 Conservação da energia mecânica. 

Pesquisa teórica e reflexão associada ao cotidiano, estudo de 

Situações problema, leitura e interpretação de textos e imagens, 

Aula expositiva – uso de PowerPoint e vídeos. 

Aulas expositivas, resolução de problemas, leitura e interpretação 

de textos, imagens e documentos. 

19/09 a 18/12 



 
IV – Plano de Avaliação de Competências 

 

 

Competência Indicadores de Domínio 

Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 

Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Entender e utilizar textos de 

diferentes naturezas: tabelas, 

gráficos, expressões algébricas, 

expressões geométricas, ícones, 

gestos etc. 

1.1 Selecionar Fontes de 

Informações 

1.2 Ler e interpretar os textos 

do livro didático  

1.3 Organizar as informações 

obtidas 

1.4 Socializar as informações 

1.5 Discutir e apresentar os 

dados obtidos 

1.6 Ler, interpretar e construir 

gráficos utilizando o Sistema 

Cartesiano Ortogonal 

1.1 Observação da 

participação dos 

alunos nos trabalhos 

em grupos; 

1.2 Entrega das tarefas 

solicitadas; 

1.3 Apresentação de 

pesquisas para 

enriquecimento dos 

assuntos abordados; 

1.4 Provas escritas; 

1.5 Apresentação de 

seminários. 

1.6 Listas de Exercícios. 

1.1 Valorização dos 

procedimentos de pesquisa 

e planejamento, 

organização da qualidade 

do trabalho;  

1.2 Compreender e analisar 

textos; 

1.3 Participação do aluno em 

discussões em sala de aula 

1.4 Clareza, observação, ética. 

1.1 Expressar oralmente e pela 

escrita: 

 Organização das 

informações; 

 Apresentações claras e 

precisas das informações. 

 

1.2 Traduzir, interpretar e 

reorganizar informações, 

identificação de resultados e 

elaboração de relatórios; 

 

1.2.1 1.3 Compreensão do conteúdo na 

resolução de problemas. Empenho em 

participar em trabalhos e discussões. 

2. Analisar, interpretar e 

aplicar os recursos expressivos 

das linguagens, relacionando 

texto com seu contexto, 

conforme natureza; função; 

organização; estrutura; 

condições de produção e de 

recepção. 

2.1 Selecionar Fontes de 

Informações 

2.2 Organizar as informações 

obtidas 

2.3 Socializar as informações 

2.4 Discutir e apresentar os 

dados obtidos 

2.1 Observação da 

participação dos 

alunos nos trabalhos 

em grupos; 

2.2 Entrega das tarefas 

solicitadas; 

2.3 Apresentação de 

pesquisas para 

enriquecimento dos 

assuntos abordados; 

2.4 Provas escritas; 

2.5 Apresentação de 

seminários. 

2.6 Listas de Exercícios; 

2.1 Valorização dos 

procedimentos de pesquisa 

e planejamento, 

organização da qualidade 

do trabalho;  

2.2 Compreender e analisar 

textos; 

2.3 Participação do aluno em 

discussões em sala de aula 

2.4 Clareza, observação, ética. 

2.1 Expressar oralmente e pela 

escrita: 

 Organização das 

informações; 

 Apresentações claras e 

precisas das informações. 

 

2.2 Traduzir, interpretar e 

reorganizar informações, 

identificação de resultados e 

elaboração de relatórios; 

 

2.2.1 2.3 Compreensão do conteúdo na 

resolução de problemas. Empenho em 

participar em trabalhos e discussões. 

3. Questionar processos naturais, 

socioculturais e tecnológicos, 

identificando regularidades, 

apresentando interpretações e 

prevendo evoluções. 

 
 

3.1 Selecionar Fontes de 

Informações 

3.2 Ler e interpretar os textos do 

livro didático  

3.3 Organizar as informações 

obtidas  

3.4 Socializar as informações 

3.1 Observação da 

participação dos alunos nos 

trabalhos em grupos;  

3.2 Entrega das tarefas 

solicitadas; 

3.3 Apresentação de 

pesquisas para 

3.1 Valorização dos 

procedimentos de pesquisa 

e planejamento, 

organização da qualidade 

do trabalho;  

3.2 Compreender e analisar 

textos; 

3.1 Expressar oralmente e pela 

escrita: 

 Organização das 

informações; 

 Apresentações claras e 

precisas das informações. 

 



 
3.4 Discutir e apresentar os dados 

obtidos 

3.5 Ler, interpretar e construir 

gráficos utilizando o Sistema 

Cartesiano Ortogonal 

enriquecimento dos 

assuntos abordados; 

3.4 Provas escritas; 

3.5 Apresentação de 

seminários. 

Listas de Exercícios; 

3.3 Participação do aluno em 

discussões em sala de aula 

3.4 Clareza, observação, ética. 

3.2 Traduzir, interpretar e 

reorganizar informações, 

identificação de resultados e 

elaboração de relatórios; 

 

3.2.1 3.3 Compreensão do conteúdo na 

resolução de problemas. Empenho em 

participar em trabalhos e discussões. 

4. Compreender o desenvolvimento 

da sociedade como processo de 

ocupação e de produção de espaços 

físicos e as relações da vida humana 

com a paisagem, em seus 

desdobramentos políticos, culturais, 

econômicos e humanos. 

 

4.1 Selecionar Fontes de 

Informações 

4.2 Ler e interpretar os textos do 

livro didático  

4.3 Organizar as informações 

obtidas  

4.3 Socializar as informações 

4.4 Discutir e apresentar os dados 

obtidos 

4.5 Ler, interpretar e construir 

gráficos utilizando o Sistema 

Cartesiano Ortogonal 

4.1 Observação da 

participação dos alunos nos 

trabalhos em grupos;  

4.2 Entrega das tarefas 

solicitadas; 

4.6 Apresentação de 

pesquisas para 

enriquecimento dos 

assuntos abordados; 

4.7 Provas escritas; 

4.8 Apresentação de 

seminários. 

Listas de Exercícios; 

4.1 Valorização dos 

procedimentos de pesquisa 

e planejamento, 

organização da qualidade 

do trabalho;  

4.2 Compreender e analisar 

textos; 

4.3 Participação do aluno em 

discussões em sala de aula 

4.4 Clareza, observação, ética. 

4.1 Expressar oralmente e pela 

escrita: 

 Organização das 

informações; 

 Apresentações claras e 

precisas das informações. 

 

4.2 Traduzir, interpretar e 

reorganizar informações, 

identificação de resultados e 

elaboração de relatórios; 

4.3  Compreensão do conteúdo na 

resolução de problemas. 

Empenho em participar em 

trabalhos e discussões. 



 

 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Adotada: 

 Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga (FÍSICA CONTEXTO & APLICAÇÕES); 

 Aurélio Gonçalves Filho Carlos Toscano (FÍSICA INTERAÇÃO E TECNOLOGIA); 

 Alberto Gaspar (COMPREENDENDO A FÍSICA); 

 Maurício Pietrocola Alexander Pogibin Renata de Andrade Talita Raquel Romero (FÍSICA - 

CONCEITOS E CONTEXTOS: PESSOAL, SOCIAL, HISTÓRICO); 

 Grupo de Reestruturação do Ensino de Física (Apostilas e livro volume 1 – MECÃNICA) 

Outros Materiais: 

 Uso do laboratório de informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
          rendimento/dificuldade de aprendizagem) 

 

 Diante das competências/habilidades não atingidas pelo(a) aluno(a), serão propostas 

atividades (leitura e interpretação de texto, imagens e documentos; atividades em 

equipes) de recuperação contínua, adaptadas às dificuldades apresentadas. 

 A recuperação continua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a 

dia da sala de aula, e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, 

constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que 

estas forem constatadas. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

VII - Outras Observações / Informações: 

 

 

 

 

 
 
 

VIII – Assinatura do Professor Data 

 27/02/2015 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

IX –  Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X– Parecer do coordenador de área 

O Plano de Trabalho Docente após as correções necessárias está alinhado a proposta pedagógica da Unidade 

Escolar e foi elaborado de acordo com o plano de curso. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Assinatura:                                                                            Data:   

 
 

 


