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Competência 1: Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas. 

1.1. Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da análise, interpretação e crítica de 
documentos de natureza diversa.  
1.2. Colher dados e informações por meio de entrevistas.  
1.3. Relacionar as diferentes opiniões com as características, valores, histórias de vida e interesses 
dos seus emissores.  
1.4. Comparar as informações recebidas identificando pontos de concordância e divergência.  
1.5. Avaliar a validade dos argumentos utilizados segundo pontos de vistas diferentes.  
1.6. Comparar e relacionar informações contidas em textos expressos em diferentes linguagens.  

 

Valores e Atitudes  
 

 Orientar-se pelos valores da ética e da cidadania.  

 Respeito à individualidade, à alteridade e à diversidade no convívio com as pessoas e com 
outras culturas.  

 Respeito aos direitos e deveres de cidadania.  

 Colocar-se no lugar do outro para entendê-lo melhor.  

 



 
Competência 2: Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus 
códigos. 
Habilidades  
2.1. Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  
2.2. Selecionar e utilizar fontes documentais de natureza diversa (textuais, iconográficas, depoimentos 
ou relatos orais, objetos materiais), pertinentes à obtenção de informações desejadas e de acordo com 
objetivos e metodologias da pesquisa.  
2.3. Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios na análise, interpretação e crítica de ideias 
expressas de formas diversas.  
Valores e Atitudes  

 Valorização da aprendizagem e da pesquisa.  
Competência 3: Sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-
problema. 
Habilidades  
3.1. Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  
3.2. Situar determinados fenômenos, objetos, pessoas, produções da cultura em seus contextos 
históricos.  
3.3. Construir periodizações segundo procedimentos próprios da ciência, arte, literatura ou de outras 
categorias de análise e classificação.  
3.4. Identificar o problema e formular questões que possam explicá-lo e orientar a sua solução.  
3.5. Aplicar raciocínios dedutivos e indutivos.  
3.6. Comparar problemáticas atuais com as de outros momentos históricos.  
3.7. Comparar, classificar, estabelecer relações, organizar e arquivar dados experimentais ou outros.  
3.8. Utilizar-se de referências científicas, tecnológicas, religiosas e da cultura popular e articular essas 
diferentes formas de conhecimento.  
3.9. Comparar e interpretar fenômenos.  
3,10. Estimar ordens de grandeza e identificar parâmetros relevantes para quantificação.  
3.11. Formular e testar hipóteses e prever resultados.  
3.12. Interpretar e criticar resultados numa situação concreta.  
3.13. Selecionar estratégias de resolução de problemas.  
3.14. Utilizar ideias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para a resolução de problemas 
qualitativos e quantitativos.  
3.15. Recorrer a modelos, esboços, fatos conhecidos em suas análises e interpretações de 
fenômenos.  
Valores e Atitudes  

 Valorização dos procedimentos de planejamento, a organização e a avaliação na obtenção de 
resultados esperados.  

 Valorização da pesquisa como instrumento de ampliação do conhecimento para a resolução 
de problemas.  

 Reconhecimento de sua responsabilidade no acesso, na produção, na divulgação e na 
utilização da informação.  

Competência 4: Na resolução de problemas, pesquisar, reconhecer e relacionar: a) as construções do 
imaginário coletivo; b) elementos representativos do patrimônio cultural; c) as classificações ou 
critérios organizacionais, preservados e divulgados no eixo espacial e temporal; d) os meios e 
instrumentos adequados para cada tipo de questão; estratégias de enfrentamento dos problemas. 
Habilidades  
4.1. Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  
4.2. Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos.  
4.3. Identificar, localizar e utilizar, como campo de investigação, os lugares de memória e os 
conteúdos das produções folclóricas e ficcionais em geral.  
4.4. Recorrer a teorias, metodologias, tradições, costumes, literatura, crenças e outras expressões de 
culturas – presentes ou passadas – como instrumentos de pesquisa e como repertório de experiências 
de resolução de problemas.  
4.5. Identificar regularidades e diferenças entre os objetos de pesquisa.  
4.6. Consultar Bancos de Dados e sites na Internet.  
4.7. Selecionar instrumentos para a interpretação de experimentos e fenômenos descritos ou 
visualizados.  
4.8. Planejar e executar procedimentos selecionados.  
Valores e Atitudes  

 Valorização das técnicas de pesquisa, planejamento, organização e avaliação.  

 Reconhecimento da importância de utilizar fontes de informação variadas.  

 



 
 

III– Plano Didático 
 

 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

1. Fontes e sistemas de calor; Propriedades térmicas de 
materiais; Grandezas térmicas; Temperatura e variação 
térmica, instrumentos de medição; 
 

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. 
Aula expositiva – uso de PowerPoint e vídeos; 
Aulas expositivas, resolução de problemas, leitura 
interpretação de textos, imagens e documentos. 

08/02 a 01/04 

2. Energia térmica e máquinas térmicas; Processos térmicos; 
Calor e meio ambiente. 
 

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 documentos06. 

09/04 a 15/06 

3.  Propagação da luz; Reflexão e refração da luz; Espelhos e lentes, 

instrumentos ópticos; Tecnologia envolvendo som e imagem, 

informação.  
 
;  

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. 

17/06 a 06/07 
e  

27/07 a 31/08 

4.  Grandezas físicas relacionadas com ondulatória; Propagação de 

uma onda; Fontes sonoras, causas e efeitos; Grandezas físicas 

relacionadas com o som; Instrumentos musicais, ouvido humano;  

 

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. 

01/09 a 18/12 

 



 
 

 

Competência Indicadores de Domínio 

Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 

Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Competência 1: Confrontar 

opiniões e pontos de vista 

expressos em diferentes 

linguagens e suas 

manifestações específicas. 

 

1.1 Selecionar Fontes de 

Informações 

1.2 Organizar as informações 

obtidas 

1.3 Socializar as informações 

1.4 Discutir e apresentar os 

dados obtidos 

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. 

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; 

 

1.1.1 1.3 Compreensão do conteúdo na 

resolução de problemas. Empenho em 

participar em trabalhos e discussões. 

Competência 2: Articular as 
redes de diferenças e 
semelhanças entre as linguagens 
e seus códigos. 
 

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 

3.4 Discutir e apresentar os dados 

obtidos 

3.5 Ler, interpretar e construir 

gráficos utilizando o Sistema 

Cartesiano Ortogonal 

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; 

1.3 Valorização dos 

procedimentos de pesquisa 

e planejamento, 

organização da qualidade 

do trabalho;  

1.4 Compreender e analisar 

textos; 

1.5 Participação do aluno em 

discussões em sala de aula 

1.6 Clareza, observação, ética. 

1.7 Expressar oralmente e pela 

escrita: 

 Organização das 

informações; 

 Apresentações claras e 

precisas das informações. 

 

1.8 Traduzir, interpretar e 

reorganizar informações, 

identificação de resultados e 

elaboração de relatórios; 

 

1.8.1 2.3 Compreensão do conteúdo na 

resolução de problemas. Empenho em 

participar em trabalhos e discussões. 

Competência 3: Sistematizar 
informações relevantes para a 
compreensão da situação-
problema. 

 
 

3.1 Selecionar Fontes de 

Informações 

3.2 Ler e interpretar os textos do 

livro didático  

3.3 Organizar as informações 

obtidas  

3.5 Socializar as informações 

3.4 Discutir e apresentar os dados 

3.1 Observação da 

participação dos alunos nos 

trabalhos em grupos;  

3.2 Entrega das tarefas 

solicitadas; 

3.3 Apresentação de 

pesquisas para 

enriquecimento dos 

3.1 Valorização dos 

procedimentos de pesquisa 

e planejamento, 

organização da qualidade 

do trabalho;  

3.2 Compreender e analisar 

textos; 

3.3 Participação do aluno em 

3.1 Expressar oralmente e pela 

escrita: 

 Organização das 

informações; 

 Apresentações claras e 

precisas das informações. 

 

3.2 Traduzir, interpretar e 



 
obtidos 

3.5 Ler, interpretar e construir 

gráficos utilizando o Sistema 

Cartesiano Ortogonal 

assuntos abordados; 

3.4 Provas escritas; 

3.5 Apresentação de 

seminários. 

Listas de Exercícios; 

discussões em sala de aula 

3.4 Clareza, observação, ética. 

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. 

Competência 4: Na resolução 
de problemas, pesquisar, 
reconhecer e relacionar: a) as 
construções do imaginário 
coletivo; b) elementos 
representativos do patrimônio 
cultural; c) as classificações ou 
critérios organizacionais, 
preservados e divulgados no eixo 
espacial e temporal; d) os meios 
e instrumentos adequados para 
cada tipo de questão; estratégias 
de enfrentamento dos problemas. 
 

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 Vol.2); 

 Aurélio Gonçalves Filho Carlos Toscano (FÍSICA INTERAÇÃO E TECNOLOGIA Vol.2); 

 Alberto Gaspar (COMPREENDENDO A FÍSICA Vol.2); 

 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 2 – (termo1, termo2, 

termo3 e termo4) e (óptica1, óptica2 e óptica3) 

 

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 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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:   

 
 

 


