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I – Competências e respectivas habilidades e valores.

COMPETÊNCIA Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e comunicação,
em situações intersubjetivas, adequando-as aos contextos diferenciados dos interlocutores e das
situações.
HABILIDADES E ATITUDES
Perceber a pertinência da utilização de determinadas formas de linguagem, de acordo com
diferentes situações e objetivos.
Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se adequados aos discursos científico,
artístico, literário ou outros
VALORES E ATITUDES
Valorizar o diálogo.
Adquirir senso crítico

COMPETÊNCIA Exprimir-se com clareza, por escrito ou oralmente, usando a terminologia
pertinente.
HABILIDADES
Adequar o discurso ao vocabulário específico e às características pessoais e sociais dos
interlocutores ou do público alvo.
Reconhecer e utilizar terminologia e vocabulário específicos a cada situação.
Aprimorar o discurso incorporando ao vocabulário termos específicos da área científica, artística,
literária e tecnológica.
VALORES E ATITUDES



Colocar-se no lugar do outro.
Preocupar-se com a qualidade de seus registros e com a forma e conteúdo de suas comunicações.

COMPETÊNCIA Avaliar resultados (de experimentos, demonstrações, projetos etc.) e propor ações
de intervenção ou novas pesquisas e projetos com base nas avaliações efetuadas.
HABILIDADES
Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.
Buscar subsídios teóricos para interpretar e testar resultados;
Confrontar resultados com objetivos e metas propostas;
Confrontar resultados com hipóteses levantadas;
Reconhecer transformações ambientais e prever efeitos nos ecossistemas e nos sistemas
produtivos;
Reconhecer parâmetros físicos, químicos e biológicos relevantes para o desenvolvimento
sustentável.
VALORES E ATITUDES
Refletir para emitir juízos de valor
Desejar intervir na realidade para colaborar na resolução de problemas e criação de melhores
condições de vida.
Partilhar saberes e responsabilidades.

COMPETÊNCIA Analisar as tecnologias de Planejamento, Execução, Acompanhamento e Avaliação
de projetos.
 HABILIDADES
Organizar, registrar e arquivar informações.
Traduzir, interpretar ou reorganizar informações disponíveis em estatísticas, objetivando
interpolações ou extrapolações
Elaborar relatórios, informes, requerimento, fichas, painéis, roteiros, manuais e outros.
Avaliar os resultados e repercussões ou desdobramentos do projeto.
VALORES E ATITUDES
Adquirir hábitos de planejamento
Demonstrar senso organizacional.
Desenvolver o interesse pela pesquisa.

COMPETÊNCIA Compreender e avaliar a produção e o papel histórico das instituições sociais,
políticas e econômicas na vida dos diferentes grupos e atores sociais e em suas relações de
convivência, de exercício de direitos e deveres de cidadania; administração da justiça; distribuição
de renda; benefícios econômicos etc.
HABILIDADES
Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar;
Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas sociais e culturais
em condutas de indagação, análise, problematização e protagonismo diante de situações novas,
problemas ou questões de diferentes tipos;
Identificar, nos processos históricos, quando os indivíduos estão atuando mais significativamente
como sujeitos ou mais significativamente como produtos dos processos históricos;
Situar as diversas instituições e produções da cultura em seus contextos históricos;
Comparar as instituições atuais com as similares em outros momentos históricos;
Relacionar o surgimento, a evolução e a ação das instituições sociais aos sistemas econômicos e
organizações políticas e sociais que lhes deram origem.
VALORES E ATITUDES
Valorizar as contribuições do conhecimento científico na construção das identidades pessoais e
sociais, na construção de propostas de vida e nas escolhas de forma a intervir na realidade social.
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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

➢ Universo, Terra e Vida ➢ Aula expositiva 18/02 a 01/03

➢ • Sistema Solar e Terra, movimentos; ➢ Aula expositiva

➢ Ensino com pesquisa
07/03 a 15/03

➢ • Sistema Solar e Terra, movimentos; ➢ Aula dialogada

➢ Solução de problemas
18/03 a 29/03

➢ • Fenômenos astronômicos; ➢ Aula expositiva

➢ Resolução de exercícios
01/04 a 12/04

➢ • Fenômenos astronômicos; ➢ Aula dialogada

➢ Estudo dirigido
15/04 a 26/04

➢ • Forças e movimento; ➢ Aula expositiva

➢ Ensino com pesquisa
29/04 a 10/05

➢ • Forças e movimento; ➢ Aula dialogada

➢ Solução de problemas
13/05 a 24/05

➢ • Teoria e modelos da origem do Universo; ➢ Aula expositiva

➢ Resolução de exercícios
27/05 a 07/06

➢ • Teoria e modelos da origem do Universo; ➢ Aula dialogada

➢ Estudo dirigido
10/06 a 19/06

➢ • Modelo da ciência para origem do Universo. ➢ Aula dialogada

➢ Solução de problemas
24/06 a 02/07

➢ • Modelo da ciência para origem do Universo. ➢ Aula expositiva 24/07 a 02/08

➢ Matéria e Radiação ➢ Aula expositiva

➢ Resolução de exercícios
07/08 a 16/08



➢ • Constituição da matéria e suas propriedades térmicas, elétricas, eletromagnéticas; ➢ Aula expositiva

➢ Ensino com pesquisa
19/08 a 30/08

➢ • Constituição da matéria e suas propriedades térmicas, elétricas, eletromagnéticas; ➢ Aula dialogada

➢ Solução de problemas
02/09 a 13/09

➢ • Tipos de radiações e a tecnologia relacionada; ➢ Aula expositiva

➢ Resolução de exercícios
16/09 a 27/09

➢ • Tipos de radiações e a tecnologia relacionada; ➢ Aula dialogada

➢ Estudo dirigido
30/09 a 11/10

➢ • Interações das radiações com materiais; ➢ Aula expositiva

➢ Ensino com pesquisa
16/10 a 25/10

➢ • Interações das radiações com materiais; ➢ Aula dialogada

➢ Solução de problemas
28/10 a 08/11

➢ • Implicações dos efeitos da radiação no ser humano; ➢ Aula expositiva

➢ Resolução de exercícios
11/11 a 22/11

➢ • Energia nuclear e radioatividade e seus efeitos; ➢ Aula dialogada

➢ Solução de problemas
25/11 a 06/12

➢ Aplicações ➢ Aula expositiva

➢ Ensino com pesquisa
09/12 a 13/12

➢ Aplicações ➢ 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

➢ Utilizar-se das linguagens como meio de
expressão, informação e comunicação, em
situações intersubjetivas, adequando-as aos
contextos diferenciados dos interlocutores e das
situações.

➢ 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

➢  Aval iar resultados (de experimentos,
demonstrações, projetos etc.) e propor ações de
intervenção ou novas pesquisas e projetos com
base nas avaliações efetuadas.

➢ Trabalho Prático (em Grupo)
➢ Construção de Conceito

➢ Criticidade

➢  Diagnóstico de situação problema e
intervenção coerente com o c onhecimento
adquirido

➢ Recuperação
➢ Construção de Conceito

➢ Criticidade

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

➢ Compreender e avaliar a produção e o papel
histórico das instituições sociais, políticas e
econômicas na vida dos diferentes grupos e
atores soc ia is  e  em suas re lações de
convivência, de exercício de direitos e deveres
de c idadania;  administração da just iça;
distribuição de renda; benefícios econômicos etc.

➢ Prova Objetiva -Testes (Individual)
➢ Coerência

➢ Compreensão

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

➢ Recuperação
➢ Coerência

➢ Compreensão

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

➢ Exprimir-se com clareza, por escrito ou
oralmente, usando a terminologia pertinente.

➢ 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

➢ Analisar as tecnologias de Planejamento,
Execução, Acompanhamento e Avaliação de
projetos.

➢ 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
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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 Padagógica 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
Conselho 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, 3º ano: ensino médio”, Edições SM, Volume 3 – 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 3

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

Feira tecnológica

Festa Junina

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.

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. 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:


