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I – Competências e respectivas habilidades e valores.

COMPETÊNCIA Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e suas
manifestações específicas.
HABILIDADES
Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da análise, interpretação e crítica de
documentos de natureza diversa;
Comparar as informações recebidas, identificando pontos de concordância e divergência;
Comparar e relacionar informações contidas em textos expressos em diferentes linguagens.
VALORES E ATITUDES
Agir segundo princípios éticos e cidadãos.
Considerar e respeitar o outro em sua individualidade, como sujeito de direitos, deveres,
características pessoais e cultura própria.
Colocar-se no lugar do outro para entendê-lo melhor.

COMPETÊNCIA Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus
códigos.
HABILIDADES
Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.
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.



Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios na análise, interpretação e crítica de ideias
expressas de formas variadas.
Interpretar expressões linguísticas (em língua nacional ou estrangeira) considerando seu contexto
sociocultural.
VALORES E ATITUDES
Manifestar gosto pelo aprendizado.
Desenvolver o hábito pela pesquisa.

COMPETÊNCIA Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e os múltiplos fatores
que nela intervêm como produtos da ação humana.
HABILIDADES
Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar;
Distinguir elementos culturais de diferentes origens e identificar e classificar processos de
aculturação;
Identificar as relações existentes entre os diferentes tipos de sociedade e seu desenvolvimento
científico e tecnológico.
VALORES E ATITUDES
Interessar-se pela realidade em que vive.
Valorizar a colaboração de diferentes povos, etnias e gerações na construção do patrimônio cultural
da Humanidade.

COMPETÊNCIA Para a 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
Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar;
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;
Selecionar e utilizar metodologias e critérios adequados para a análise e classificação de estilos,
gêneros, recursos expressivos e outros;
Consultar Bancos de Dados e sites na Internet;
Selecionar instrumentos para a interpretação de experimentos ou fenômenos descritos ou
visualizados;
Identificar metodologias, sistemas, procedimentos e equipamentos e estabelecer critérios para sua
seleção e utilização adequada;
Estabelecer objetivos, metas e etapas direcionadas para a resolução da questão;
Planejar e executar procedimentos selecionados.
VALORES E ATITUDES
Demonstrar o hábito de planejar.
Organizar-se.
Desenvolver o hábito pela pesquisa.
Demonstrar cuidado na realização dos trabalhos.

COMPETÊNCIA Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas,
entendendo como elas se desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas e
percebendo seu papel na vida humana em diferentes épocas e em suas relações com as
transformações sociais.
HABILIDADES
Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar;
Perceber e utilizar as ciências, artes e literatura como elementos de interpretação e intervenção e as
tecnologias como conhecimento sistemático de sentido prático;
Perceber que as tecnologias são produtos e produtoras de transformações culturais
Comparar criticamente a influência das tecnologias atuais ou de outros tempos nos processos
sociais;
Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e relacionar
questões sociais e ambientais;
Reconhecer e respeitar os limites éticos e morais que devem ser considerados na condução do
desenvolvimento científico e tecnológico.
VALORES E ATITUDES
Demonstrar curiosidade e gosto pelo aprender e pela pesquisa.



Valorizar os conhecimentos e as tecnologias que possibilitam a resolução de problemas.
Reconhecer, respeitar e defender os direitos e deveres humanos e de cidadania.
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II – Plano Didático

Conhecimentos Procedimentos Didáticos Cronograma Dia /
Mês

➢ Apresentação das competências e habilidades do componente curricular

➢ Revisão do ensino fundamental: Equações do 1º grau

➢ Aula expositiva
05/02 a 15/02

➢ Movimentos: variações e conservações ➢ Aula expositiva

➢ Ensino com pesquisa
18/02 a 01/03

➢ • Grandezas físicas escalares e vetoriais; ➢ Aula dialogada

➢ Estudo dirigido
07/03 a 15/03

➢ • Identificação, classificação e descrição de diferentes tipos de movimentos; ➢ Aula expositiva

➢ Resolução de Exercícios
18/03 a 29/03

➢ • Associação dos movimentos com as causas que os originam - força; ➢ Aula expositiva

➢ Ensino com pesquisa
01/04 a 12/04

➢ • Associação dos movimentos com as causas que os originam - força; ➢ Aula dialogada

➢ Solução de problemas
15/04 a 26/04

➢ • Formas de energia (mecânica, potencial, cinética, potência) relacionados com
movimentos;

➢ Aula dialogada

➢ Estudo dirigido
29/04 a 10/05

➢ • Variação e conservação da quantidade de movimento; ➢ Aula expositiva

➢ Ensino com pesquisa
13/05 a 24/05

➢ • Variação e conservação da quantidade de movimento; ➢ Aula dialogada

➢ Solução de problemas
27/05 a 07/06

➢ • Equilíbrio estático e dinâmico. ➢ Aula dialogada

➢ Estudo dirigido
10/06 a 19/06

➢ Calor, Ambiente, Fontes e Usos de Energia ➢ Aula expositiva

➢ Resolução de Exercícios
24/06 a 02/07

➢ • Fontes e sistemas de calor; ➢ Aula dialogada

➢ Estudo dirigido
24/07 a 02/08



➢ • Propriedades térmicas de materiais; ➢ Aula expositiva 07/08 a 16/08

➢ • Propriedades térmicas de materiais; ➢ Aula dialogada

➢ Solução de problemas
19/08 a 30/08

➢ • Grandezas térmicas; ➢ Aula expositiva

➢ Resolução de Exercícios
02/09 a 13/09

➢ • Temperatura e variação térmica, instrumentos de medição; ➢ Aula expositiva

➢ Ensino com pesquisa
16/09 a 27/09

➢ • Temperatura e variação térmica, instrumentos de medição; ➢ Aula dialogada

➢ Solução de problemas
30/09 a 11/10

➢ • Energia térmica e máquinas térmicas; ➢ Aula dialogada

➢ Estudo dirigido
16/10 a 25/10

➢ • Energia térmica e máquinas térmicas; ➢ Aula expositiva

➢ Resolução de Exercícios
28/10 a 08/11

➢ • Processos térmicos; ➢ Aula expositiva

➢ Ensino com pesquisa
11/11 a 22/11

➢ • Processos térmicos; ➢ Aula dialogada

➢ Solução de problemas
25/11 a 06/12

➢ • Calor e meio ambiente. ➢ Aula dialogada

➢ Estudo dirigido
09/12 a 13/12

➢ • Calor e meio ambiente. ➢ Aula dialogada 16/12 a 18/12
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III - Plano de Avaliação de Competências

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ Confrontar opiniões e pontos de vista
expressos em diferentes linguagens e suas
manifestações específicas.

➢ Prova Dissertativa (em grupo)
➢ CRIATIVIDADE

➢ Organização

➢  Apresentação esmerada e de fáci l
compreensão

➢ Resolução de Exercícios
➢ CRIATIVIDADE

➢ Organização

➢  Apresentação esmerada e de fáci l
compreensão

➢ Compreender a sociedade, sua gênese, sua
transformação e os múltiplos fatores que nela
intervêm como produtos da ação humana.

➢ Prova Objetiva -Testes (Individual)
➢ compreensão

➢ Disciplina

➢ Capacidade de relacionar diferentes formas
abordagem e apresentação de um mesmo
assunto

➢ Tarefa
➢ compreensão

➢ Disciplina

➢ Capacidade de relacionar diferentes formas
abordagem e apresentação de um mesmo
assunto

➢ Compreender as ciências, as artes e a
l i te ra tu ra  como cons t ruções  humanas,
entendendo como elas se desenvolveram por
acumulação, continuidade ou ruptura de
paradigmas e percebendo seu papel na vida
humana em diferentes épocas e em suas
relações com as transformações sociais.

➢ Prova Objetiva -Testes (Individual)
➢ Coerência

➢ compreensão

➢ Objetividade na observação e análise dos
fatores relevantes ao tema em estudo

➢ Recuperação
➢ Coerência

➢ compreensão

➢ Objetividade na observação e análise dos
fatores relevantes ao tema em estudo

➢  Ar t icu lar  as redes de d i ferenças e
semelhanças entre as linguagens e seus
códigos.

➢ Trabalho Dissertativo (em grupo)
➢ Destreza

➢ Trabalho em Equipe

➢  Argumentação concisa baseada em
pesquisa referenciada

➢ Tarefa
➢ Destreza

➢ Trabalho em Equipe

➢  Argumentação concisa baseada em
pesquisa referenciada

➢ Para a resolução de problemas, pesquisar,
reconhecer e relacionar: a) as construções do
imaginário coletivo; b) elementos representativos
do patrimônio cultural; c) as classificações ou
cri tér ios 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.

➢ Trabalho Prático (em Grupo)
➢ Construção de Conceito

➢ Criticidade

➢  Diagnóstico de situação problema e
intervenção coerente com o conhecimento
adquirido

➢ Recuperação

➢ Construção de Conceito

➢ Criticidade

➢  Diagnóstico de situação problema e
intervenção coerente com o conhecimento
adquirido
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IV – Plano de atividades docentes

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO R e u n i ã o  d e  C u r s o  e
Planejamento

MARÇO Organização das palestras com
ex-alunos, recepção aos alunos

Organização e correção das
atividades desenvolvidas nas
aulas

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Reunião de Conselho de Escola

ABRIL Organização das palestras com
ex-alunos, recepção aos alunos

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas

C o n s e l h o  d e  C l a s s e
Intermediário

MAIO Organização das palestras com
ex-alunos, recepção aos alunos

Organização e correção das
atividades desenvolvidas nas
aulas

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Reunião de Curso

JUNHO Organização das palestras com
ex-alunos, recepção aos alunos

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas

Reunião Didático Pedagógica e
Reunião de Conselho de Escola

JULHO Organização das palestras com
ex-alunos, recepção aos alunos

C o n s e l h o  d e  C l a s s e
Intermediário e Replanejamento

AGOSTO Organização das palestras com
ex-alunos, recepção aos alunos

Organização e correção das
atividades desenvolvidas nas
aulas

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Reunião de Curso e Reunião de
Conselho de Escola

SETEMBRO Organização das palestras com
ex-alunos, recepção aos alunos

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas

Reunião Didático Pedagógica

OUTUBRO Organização das palestras com
ex-alunos, recepção aos alunos

Organização e correção das
atividades desenvolvidas nas
aulas

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

C o n s e l h o  d e  C l a s s e
Intermediário

NOVEMBRO Organização das palestras com
ex-alunos, recepção aos alunos

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas

Reunião de Curso e Reunião de
Consel ho de Escola

DEZEMBRO Organização das palestras com
ex-alunos, recepção aos alunos

Reunião Didático Pedagógica,
Reunião de Conselho Final e
Planejamento
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Livro texto: Stefanovits, A – “Ser protagonista: Física, 2º ano: ensino médio”, Edições SM, Volume 1 – 2ª edição (2013)

Máximo, A. e Alvarega, B. – “Física – de olho no mundo do trabalho”, Editora Scipione, São Paulo (2003)

Valadares, E. C. – “Física mais que divertida – inventos eletrizantes baseados em materiais reciclados e de baixo custo”, Editora
UFMG, Belo Horizonte (2000)

Carron, W. e Guimarães, O. – “Física”, Editora Moderna, São Paulo (2003), Volume único

Compreendendo a Física. Alberto Gaspar. Ed. Ática – Volume 2

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Semana Paulo Freire e Semana da Enfermagem

Festa Junina

Feira Tecnológica

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Os discentes com aproveitamento insatisfatório constituir-se-ão de atividades, recursos e metodologias diferenciadas e
individualizadas com a finalidade de eliminar e/ou reduzir a deficiência de aprendizagem que inviabilizou o desenvolvimento das
competências visadas neste componente curricular.

Para isso, serão realizadas:

•Revisão dos Conteúdos ministrados, utilizando-se de situações motivadoras, associadas a experiências reais produtivas e
gratificantes, de preferência que fazem parte do cotidiano do discente, possibilitando-lhe um maior entusiasmo no processo
sistemático da construção do conhecimento.

•Reutilização de critérios diferenciados de avaliação que possibilitem verificar em que medida as estratégias de recuperação
adotadas pelo docente tiveram êxito, a partir das competências e habilidades evidenciadas pelo discente a partir de então.

Plantão de Física e Matemática (Terças-feiras das 12h às 12:50h)

VIII – Identificação:
Nome do Professor: FERNANDO PRADA MARQUES LUIZ

Assinatura: Data:____/____/________

IX – Parecer do Coordenador de Curso:

O planejamento deste componente curricular apresenta metodologias de ensino diversificadas, trabalhando a teoria e a prática,
contextualizando os conceitos com o dia a dia do aluno e valorizando o trabalho em equipe. Os instrumentos e critérios de avaliação,
bem como de recuperação, possibilitam que o aluno possa ser avaliado de maneira holística e de forma contínua. Também está em
consonância com o projeto pedagógico dessa Unidade Escolar através de propostas de integração e/ou interdisciplinares. Diante do
exposto, manifesto-me favorável a execução desse plano de trabalho.

Nome do Coordenador: MARLI HELENICE GAIOTTO CAZARIM EL KADRE

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

X– Replanejamento:


