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Componente Curricular: Física 

C.H. Semanal: 02 Professor: Edimilson Lucatte 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
1 - Informar-se, comunicar-se e representar idéias e sentimentos utilizando textos e 

tecnologias de diferentes naturezas. 

2 - Observar criticamente e questionar processos naturais, sócios culturais e tecnológicos. 

3 - Planejar e desenvolver atividades relacionadas aos projetos produtivos nos setores de 

horticultura e de responsabilidade para com o ambiente, o trabalhador e o consumidor. 

Atribuições/Responsabilidades 

* Analisar estrategicamente os recursos da empresa agropecuária e agroindustrial. 

* Identificar e definir atividades agropecuárias e agroindústrias a serem 

implantadas/implementadas. 
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*Orientar, programar e controlar manutenção em máquinas, equipamentos, ferramentas. 

* Planejar, monitorar ações referentes aos tratos culturais. 

* Elaborar projetos agropecuários analisando suas viabilidades práticas, econômicas e 

ambientais. 

* Auxiliar na elaboração e execução de projetos topográficos, irrigação e drenagem de 

áreas de acordo com leis ambientais. 

* Planejar e monitorar colheita. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
 
Componente Curricular: Física                                                                                                                 Módulo: 1º 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
 
 
03 
 
 
 

 Articular, integrar e sistematizar 
fenômenos e teorias dentro de 
uma ciência, entre as várias 
ciências e áreas de conhecimento. 
 
 
 
 
 
 
 Reconhecer e utilizar adequadamente 
na forma oral e escrita símbolos, 
códigos e 
nomenclatura da linguagem científica. 
 
 
 
 
 
Identificar em dada situação problema 
as informações ou 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
 
 
03 
 
 

Adquirir uma compreensão cósmica do 
Universo, das teorias relativas ao seu 
surgimento e sua evolução, assim como do 
surgimento da vida,de forma a poder situar a 
Terra, a vida e o ser humano em suas 
dimensões espaciais e temporais no Universo. 
 
 
 
Reconhecer e saber utilizar corretamente 
símbolos, códigos e nomenclaturas de 
grandezas da Física, por exemplo, nas 
informações em embalagens de produtos, 
reconhecer símbolos 
de massa ou volume; em estradas ou 
aparelhos: velocidades (m/s, km/h). 
 
 
 Frente a uma situação ou problema concreto, 
reconhecer a natureza dos fenômenos 
envolvidos, situando-os dentro do conjunto de 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
 
 
03 
 
 

Origem do Universo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Medidas em Física. 
 
 
 
 
 
 
 
Movimento Uniforme 
 
 



 
 

Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 
 
 
 
 
 
 
 
05 
 
 
 
 
06 
 
 
 
 

variáveis relevantes e possíveis 
estratégias para resolvê-la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Identificar fenômenos naturais ou 
grandezas em dado domínio do 
conhecimento científico, estabelecer 
relações; identificar regularidades, 
invariantes e transformações. 
 
 
 
 Reconhecer, utilizar, interpretar e 
propor modelos explicativos para 
fenômenos ou sistemas naturais 
ou tecnológicos. 
 
 Reconhecer a Física como construção 
humana, aspectos de sua história e 
relações com o contexto cultural, social, 
político e econômico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 
 
 
 
 
 
 
05 
 
 
 
 
 
06 
 
 
 
 

fenômenos 
da Física e identificar as grandezas relevantes, 
em cada caso. Assim, diante de um fenômeno 
envolvendo calor, identificar fontes, processos 
envolvidos e seus efeitos, reconhecendo 
variações de temperatura como indicadores 
relevantes. 
 
 
 
Reconhecer a existência de invariantes que 
impõe condições sobre o que pode e o que não 
pode acontecer, em processos naturais, para 
fazer uso desses invariantes na análise de 
situações cotidianas. 
 
 
Interpretar e fazer uso de modelos 
explicativos, reconhecendo suas condições de 
aplicação. Por exemplo, o uso do cinto de 
segurança para explicar as Leis de Newton. 
 
 
Identificar o trabalho do cotidiano e o trabalho 
mecânico. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 
 
 
 
 
 
 
05 
 
 
 
 
 
06 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Movimento uniformemente variado 
 
 
 
 
 
 
As Leis de Newton 
 
 
 
 
 
 Trabalho de uma força 
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07 
 
 
 
08 
 
 
 
 
 
09 

 Conhecer fontes de informação e 
formas de obter informações relevantes, 
sabendo interpretar notícias científicas. 
 
 Construir e investigar situações-
problema, identificando a situação 
física, utilizar modelos físicos, 
generalizar de uma a outra situação, 
prever, avaliar, analisar previsões. 
 
Reconhecer as variações no movimento 
com variações na quantidade de 
movimento nas partes do sistema 
juntamente com sua conservação no 
sistema todo. 

07 
 
 
 
08 
 
 
 
 
 
09 

Identificar e explicar o significado de potência 
das máquinas 
 
 
Compreender as várias transformações de 
energias 
 
 

 
 
Identificar as relações de quantidade de 
movimento e impulso de uma força em um 
corpo em movimento. 

07 
 
 
 
 
08 
 
 
 
 
09 

Potência mecânica 
 
 
 
 
Energia mecânica 
 
 
 
 
Quantidade de movimento 
Impulso de uma força 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Física                                                                                                              Módulo:1º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

1 

    Adquirir uma 
compreensão cósmica do 
Universo, das teorias 
relativas 
ao seu surgimento e sua 
evolução, assim como do 
surgimento da vida, 
de forma a poder situar a 
Terra, a vida e o ser 
humano em suas 
dimensões espaciais e 
temporais no Universo. 
 

Origem do Universo (01) Aulas expositivas, uso de CD-ROM. 

 
 

04/02 a 28/03 
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2 

  Reconhecer e saber 
utilizar corretamente 
símbolos, códigos e 
nomenclaturas de 
grandezas da Física, por 
exemplo, nas 
informações em 
embalagens de produtos, 
reconhecer símbolos 
de massa ou volume; em 
estradas 
ou aparelhos: velocidades 
(m/s, km/h, rpm). 
 

Medidas em Física. (02) 
 

Vídeos, uso de CD-ROM, pesquisas e os 
conhecimentos cognitivos dos alunos. 

 
01/04 a 31/05 
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3 

   Frente a uma situação ou 
problema concreto, 
reconhecer a natureza dos 
fenômenos envolvidos, 
situando-os dentro do 
conjunto de fenômenos 
da Física e identificar as 
grandezas relevantes, em 
cada caso. Assim, 
diante de um fenômeno 
envolvendo calor, 
identificar fontes, 
processos envolvidos e 
seus efeitos, reconhecendo 
variações de temperatura 
como indicadores 
relevantes. 
 
 

     Movimento uniforme 
(03) 
   (Conceitos preliminares 
da Cinemática; Velocidade 
média; função horária dos 
espaços). 

Aulas dialogadas, pesquisas, uso de CD-
ROM, resolução de exercícios, trabalho em 
grupo e individual; cálculo da velocidade 
média com uso das aulas de educação física.     

 
03/06 a 05/07 

4 

   Reconhecer a existência 
de invariantes que impõe 
condições sobre o 
que pode e o que não pode 
acontecer, em processos 
naturais, para fazer 
uso desses invariantes na 
análise de situações 
cotidianas. 
 

     Movimento 
uniformemente variado.(04) 
    (Aceleração média; tipos 
de movimento; função da 
velocidade; função dos 
espaços do MUV; equação 
de Torricelli; Gráficos do 
MUV) 

Aulas expositivas, aulas dialogadas, vídeos, 
uso de CD-ROM, cálculo da aceleração 
média com uso das aulas de educação física.  

 
22/07 a 30/08 
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5 

   Interpretar e fazer uso de 
modelos explicativos, 
reconhecendo suas 
condições de aplicação. 
Por exemplo, o uso do 
cinto de segurança para 
explicar as Leis de 
Newton. 
 

      As leis de Newton.(05) 
     ( 1ª, 2ª e 3ª Lei de 
Newton) 

Aulas expositivas, aulas dialogadas, vídeos, 
uso de CD-ROM, exemplos do cotidiano, 
pesquisa em jornais e revistas, como 
também na Internet. 

 
02/09 a 27/09 

6 

   Identificar o trabalho do 
cotidiano e o trabalho 
mecânico. 
 
 

      Trabalho de uma 
força(06) 

Aulas expositivas,aulas dialogadas, vídeos, 
uso de CD-ROM, exemplos do cotidiano, 
pesquisa em jornais e revistas, como 
também na Internet. 

 
30/09 a 25/10 

7 

   Compreender que 
quando um motorista pisa 
no acelerador, faz com que 
seja injetado mais 
combustível no motor, o 
que resulta no aumento da 
potencia e da força que o 
motor exerce sobre o 
carro. 

      .Potência mecânica(07) 
Vídeos, uso de CD-ROM, pesquisas e os 
conhecimentos cognitivos dos alunos. 

 
28/10 a 22/11 
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8 

   Ao observar um corpo 
ou ponto material em 
movimento, identificar 
qual a energia existente 
naquele corpo. 
Unificar o conceito de 
Energia cinética e de 
energia Potencial num 
único termo 
correspondente á Energia 
Mecânica. 
 
 

     Energia mecânica (08) 
Energia cinética, energia 
potencial gravitacional, 
energia potencial elástica. 
Conservação da energia 
mecânica. 

Vídeos, uso de CD-ROM, pesquisas e os 
conhecimentos cognitivos dos alunos 

 
25/11 a 06/12 

9 

   Reconhecer as variações 
no movimento com 
variações na quantidade de 
movimento nas partes do 
sistema juntamente com 
sua conservação no 
sistema todo. 

Quantidade de movimento 
Impulso de uma força ((09) 
Teorema do Impulso 

Aulas expositivas, aulas dialogadas, vídeos, 
uso de CD-ROM, exemplos do cotidiano, 
pesquisa em jornais e revistas, como 
também na Internet. 

 
09/12 a 13/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Física                                                                                                                  Módulo: 1º 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
01. Articular, integrar e 
sistematizar 
fenômenos e teorias dentro 
de 
uma ciência, entre as várias 
ciências e áreas de 
conhecimentos. 
 

 
01. Reconhecer  os 
principais tipos de modelos 
Cósmicos.  
 

 
01. Avaliação escrita, 
trabalho oral, aplicação em 
exercícios práticos 
 

 
01. Identificar as principais 
teorias da Origem do 
Universo. 

 
01. O aluno deve saber 
explicar quais teorias 
chegaram mais próxima da 
verdadeira explicação da 
Origem do Sistema Solar e 
como ele funciona. 

 
02. Reconhecer e utilizar 
adequadamente na forma 
oral e 
escrita símbolos, códigos e 
nomenclatura da linguagem 
científica. 
 
 
 

 
02. Conhecer as unidades e 
as relações entre as unidades 
de uma mesma grandeza 
física para fazer traduzir 
entre elas e utilizá-las 
adequadamente 
 

 
02. Avaliação escrita, 
trabalho oral, aplicação em 
exercícios práticos 
 

 
02. Habilidade em 
esclarecer a situação 
problema em questão. 
 

 
02.Compreender a 
necessidade de fazer 
uso de escalas 
apropriadas para ser 
capaz de construir 
gráficos ou 
representações, como a 
planta de um armazém 
ou o mapa de uma 
região agrícola.  
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03. Identificar em dada 
situação problema 
as informações ou 
variáveis relevantes e 
possíveis 
estratégias para resolvê-la. 
 

 
03. Aplicar as regras corretas 
para determinar a velocidade 
média. 
Descrever relatos de 
fenômenos ou 
acontecimentos que 
envolvam conhecimentos 
físicos. 

 
03. Trabalho escrito, 
atividade avaliatória, 
resolução de exercícios. 
Demonstração a partir de 
situações problema a 
identificação do MU. 

 
03. Precisão em resolver a 
situação problema em 
questão 
 Precisão em identificar o 
MU, entre os demais 
movimentos. 

 
03. Desempenho prático 
que demonstre habilidade 
em resolver problemas com 
unidades variadas 
Reconhecer a relação entre 
diferentes grandezas ou 
relações de causa-efeito 
para ser capaz de 
estabelecer previsões sobre 
o movimento dos corpos. 

 
04. Identificar fenômenos 
naturais ou 
grandezas em dado domínio 
do conhecimento científico, 
estabelecer relações; 
identificar regularidades, 
invariantes e 
transformações. 

 
04. Reconhecer  e identificar 
a relação da aceleração 
média e o movimento 
uniformemente variado. 
 Saber diferenciar MUV de 
MU 
 

 
04.  Identificar o MUV 
dentre os demais 
movimentos.  
 
 

 
04.  Usar linguagem correta 
para expressar 
conhecimentos. 
 

 
04. Aplicação do estudo do 
MUV e de algumas de suas 
aplicações práticas. 
 
 
 
 
 

 
05. Reconhecer, utilizar, 
interpretar e 
propor modelos 
explicativos para 
fenômenos ou sistemas 
naturais 
ou tecnológicos. 

 
05.Reconhecer a relação 
entre diferentes grandezas ou 
relações de causa- efeito para 
ser capaz de entender o 
movimento dos corpos. 

 
05.  Exercícios de 
aplicação, trabalho em 
grupo, avaliação. 

 
05. Clareza ao explicar um 
assunto relacionado com as 
leis de Newton 

 
05. Sucesso ou insucesso do 
aluno ao aplicar um 
conhecimento das leis de 
Newton. 
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06.Trabalho de uma força. 
 
 
 
 
 
 

06.Saber diferenciar trabalho 
científico de trabalho do 
cotidiano.  
 

06. Exercícios de fixação, 
pesquisa,avaliação. 
 
 

06. Precisão em resolver a 
situação problema em 
questão.  
 
 

06.Observar vantagens e 
desvantagens numa 
linguagem ou na 
outra.Chegar ao conceito 
matemático por meio da 
descrição clara das origens 
e das finalidades propostas.  
 

07. Relacionar o conceito 
de potência com o 
cotidiano. 
 

07.Interpretar o significado 
de potência mecânica.   
 
 

07. Saber resolver  
situações- problemas. 
 
 

07. Usar linguagem correta 
para expressar 
conhecimentos. 
 

07.Compreender que 
quando um motorista pisa 
no acelerador, faz com que 
seja injetado mais 
combustível no motor, o 
que resulta no aumento da 
potencia e da força que o 
motor exerce sobre o carro.  
 

08.Levar o educando a 
relacionar energia com 
trabalho. 
 
 
 

08.Compreender que todo 
corpo que está em 
movimento tem energia 
cinética. 
 

8.Saber calcular a energia 
cinética dos corpos em 
movimento. 
 
 

08.Precisão em resolver a 
situação problema em 
questão. 
 
 

 08.Ao observar um corpo 
ou ponto material em 
movimento, identificar qual 
a energia existente naquele 
corpo. 

09.Visualizar níveis e 
arranjos por meio de 
códigos numéricos. 
 

09.Por meio de descrição de 
esportes radicais, como o 
bungee jump ou de 
diversões, como montanha 

09. Descrever a energia 
potencial a partir de 
exercícios. 
 

09.Rapidez em resolver 
uma situação-problema. 
 

09.Identificar como o 
conceito de energia 
simplifica enormemente as 
análises matemáticas 
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russas, identificar a energia 
potencial. 
 

envolvendo velocidades e 
focas.  
 

10.Apresentar o conceito de 
energia mecânica. 
 

10.Associar por meio do 
conceito de Conservação da 
Energia Mecânica, situações 
concretas e diversificadas. 
 

10. Exercícios de fixação, 
trabalhos, pesquisas. 
 

10.Sucesso em resolver 
exercícios. 
 

10.Unificar o conceito de 
Energia cinética e de 
energia Potencial num 
único termo correspondente 
á Energia Mecânica. 
 

11.Compreender a 
quantidade de movimento 
como resultado da 
aplicação de uma força. 
 

11.Identificar em um corpo 
em movimento a quantidade 
de movimento e o impulso 
de uma força. 

11.Trabalhos em grupo, 
pesquisas. 

11.Rapidez em resolver 
uma situação  problema. 

11.Saber identificar a massa 
de um corpo e a força 
aplicada como 
consequência de um 
movimento. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centro Paula Souza – 2013 
 

V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos 
os devidos valores. É “de onde surge a nota/menção do”. O professor deve estabelecer os 
critérios adotados para avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de 
Trabalho do Componente Curricular no início do semestre deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

x 
Prova Dissertativa 

 
Prova Prática 

X 
Participação/interação na 
aula 

x 
Prova com Testes 
Objetivos 

x 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

x 
Prova com Consulta 

x 
Resolução de 
Exercícios 

X 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

x 
Prova Oral 

 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

X 
Freqüência em 
Escala/estágio 

 
Outro............................. 

x 
Trabalhos/Pesq em 
grupo 

X 
Iniciativa e proatividade 

  
 

Outro............................. 
x 

Comportamento e 
disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

  30%  90%  x 30%  90%  x 30%  90% 

 x 40%  100%   40%  100%   40%  100% 

  50%     50%     50%   

   

 

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

CARRON, Wilson; Guimarães, Osvaldo. As faces da Física. 2.ed. São Paulo: Moderna, 2002. 

Sampaio, José Luiz. Física/ Sampaio & Calçada.- São Paulo: Atual, 2003.- (Coleção ensino médio 
atual) 

Gaspar, Alberto. Física – Volume único – ed. Ática 

Gonçalves Filho, Aurélio – Física para o ensino médio: volume único/Aurélio Gonçalves Filho, 
Carlos Toscano. – São Paulo: Scipione, 2002. – (Série Parâmetros) 

Carlos – Kazuhito – Fuke – Os Alicerces da Física – vol.1,2 e3.  - ed. Saraiva. 
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Paraná – Física – Série Novo Ensino Médio – ed.Ática – 2003   

Arruda, Miguel Augusto de Toledo – Física na escola atual / Miguel Augusto de Toledo Arruda, 
Ivan Gonçalves dos Anjos – São Paulo: Atual. Vol 1,2 e3.  

Ueno, Paulo T., 1941 – Física no cotidiano, vol. 1,2 e3. – ensino médio/ Paulo T. Ueno. – São 
Paulo: Editora Didacta, 2003  

Luz, Antônio Máximo Ribeiro da Física: volume único / Antônio Máximo Ribeiro da Luz, Beatriz 
Alvarenga Álvares. – São Paulo: Scipione, 2003. – (Coleção De Olho no mundo do trabalho). 

 

Física- Volume único-Aurélio Gonçalves Filho e Carlos Toscano – Edit. Scipione 

PIETROCOLA, Mauricio: Coleção Física em Contextos, pessoal, social e histórico – Vol 1, 2 e 
3.São Paulo-Editora FTD-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua e paralela, sempre que for 
diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno,  durante o 
desenvolvimento do curso. 
A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de 
aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que 
favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada e 
mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de aulas 
ou bases tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares de reforço e até mesmo 
o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem. 
A recuperação paralela acontecerá em período e características diversos do funcionamento das 
aulas. A recuperação será realizada mediante tarefas, pesquisas, módulos, aulas ou outras 
atividades adequadas, levadas a cabo individualmente ou em pequenos grupos, sob a coordenação 
e a supervisão do professor ou, na sua falta, por outro professor habilitado e vinculado ao 
estabelecimento de ensino. Este processo de recuperação será realizado paralela e 
concomitantemente às atividades educacionais e sem prejuízo às aulas. 
 
 
VIII – Ações, Atividades, Iniciativas ou Projetos a serem desenvolvidos pelo 
Componente Curricular,  previsto no Plano de Metas do Curso para 2014: 

Título da ação, atividade, iniciativa, 
projetos... 

Previsão de realização Anexo: 

Projeto Leitura Ano todo  
   
   



 
 

Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho 
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IX– Identificação: 

Nome do professor: Edimilson Lucatte 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014 

 

X – Parecer do Coordenador de Área: 

O parecer deverá ser emitido  à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Área deverá verificar se o 
planejamento do professor está coadunado ao que está estabelecido do Plano de Curso, em especial no que 
está definido para este Componente Curricular. 

Nome do coordenador(a): José Antonio Pietrobon 

Assinatura:                                                                                        Data:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


