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I – Competências e respectivas habilidades e valores1 

 

Competência: Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de 
significação e integradora da percepção, organização e representação do 
mundo e da própria identidade.  
 
Habilidades:  Utilizar códigos de linguagem científica, matemática, artística, literária, esportiva 
etc. pertinentes a diferentes contextos e situações; Utilizar a representação simbólica como 
forma de expressão de sentidos, emoções, conhecimentos, experiências etc. 
 
Valores: Reconhecimento da importância da comunicação nas relações interpessoais; 
Valorização das possibilidades de descobrir-se a si mesmo a ao mundo através das 
manifestações da língua pátria; Interesse e responsabilidade em informar e em se comunicar de 
forma clara e íntegra. 

Competência: entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos, expressões 
algébricas, expressões geométricas, ícones, gestos etc.  
 
Habilidades: Traduzir a linguagem discursiva (verbal) para outras linguagens (simbólicas) e vice-
versa; Expressar quantitativa e qualitativamente dados relacionados a contextos 
socioeconômicos, científicos ou cotidianos; interpretar e construir escalas, legendas, expressões 
matemáticas, diagramas, fórmulas, tabelas, gráficos, plantas, mapas, cartazes sinalizadores, 
linhas do tempo, esquemas, roteiros, manuais etc. 
 
Valores: 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 
conteúdo de suas comunicações. 

Competência: Questionar processos naturais, socioculturais e tecnológicos, identificando 
regularidades, apresentando interpretações e prevendo evoluções.   
 
Habilidades: Identificar elementos e processos naturais que indicam regularidade ou 
desequilíbrio do ponto de vista ecológico; Reconhecer os processos de intervenção do homem 
na natureza para a produção de bens, o uso social dos produtos dessa intervenção e suas 
implicações ambientais, sociais etc; Identificar o problema e formular questões que possam 
explicá-lo e orientar a sua solução; Aplicar raciocínios dedutivos e indutivos; Comparar e 
interpretar fenômenos;  Formular e testar hipóteses e prever resultados. 

 
Valores: Criticidade na leitura dos fenômenos naturais e processos sociais; Persistência e 
paciência durante as diversas fases das pesquisas; Valorização da natureza, da cultura e do 
conhecimento científico; Reconhecimento da sua responsabilidade pessoal e da coletiva na 
qualidade de vida das comunidades das quais participa. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Introdução ao estudo de física 
Tema 1: Cinemática escalar 
Notação científica, ordem de grandeza, grandezas e unidades, ponto 
material, referencial, trajetória, função horária das posições, 
velocidade escalar instantânea, velocidade escalar média. 

Apresentação do professor, conteúdo e plano de ensino. 11/02 a 12/02 

Avaliação diagnóstica sobre conceitos básicos de 
matemática e física. Devolutiva sobre as dificuldades 
identificadas. 

 
 

15/02 a 20/02 

Debate sobre filósofos e físicos e suas contribuições 
(Aristóteles, Galileu, Newton); recuperação: notação 
científica e ordem de grandeza (assuntos com maiores 
dificuldades identificados no diagnóstico). 

 
 

22/02 a 26/02 

Aula teórica: ponto material, referencial e trajetória; 
classificação de movimento progressivo e retrógrado; 
distância percorrida x deslocamento. 

 
 

29/02 a 04/03 

Aplicação e correção de exercícios: ponto material, 
referencial e trajetória; classificação de movimento 
progressivo e retrógrado; distância percorrida x 
deslocamento. 

 
07/03 a 11/03 

Aula teórica: função horária das posições, velocidade escalar 
instantânea, velocidade escalar média. 

 
14/03 a 19/03 

Aplicação e correção de exercícios: função horária das 
posições, velocidade escalar instantânea, velocidade escalar 
média. 

 
21/03 a 24/03 

Atividade prática: cálculo da velocidade média de um 
carrinho de fricção com uma fita métrica e cronômetro; 
Avaliação de Física – conteúdo (trajetória, função horária das 
posições, velocidade escalar média e instantânea, tipos de 
movimento, envolvendo conversões de unidade e cálculos 
com notação científica). 

 
 
 
 

28/03 a 01/04 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 
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Tema1: Cinemática escalar (MU e MUV):  
Movimento uniforme (MU): velocidade constante, funções horárias de 
espaço e velocidade;  
Movimento uniformemente variado (MUV): aceleração escalar média 
e instantânea, funções horárias de espaço, velocidade e aceleração; 
fórmula de Torricelli, gráficos das funções estudadas.  
Queda Livre, lançamento vertical. 
 
SEMANA PAULO FREIRE 

Recuperação de conteúdo - trajetória, função horária das 
posições, velocidade escalar média e instantânea, tipos de 
movimento, envolvendo conversões de unidade e cálculos 
com notação científica. 

 
04/04 a 08/04 

Aula teórica: movimento uniforme, função horária das 
posições [s = f(t)], função horária da velocidade [v = f(t)].  

 
11/04 a 16/04 

Aula teórica: velocidade relativa, encontro de móveis, 
gráficos de [s = f(t)] e [v = f(t)].  

       
         18/04 a 20/04 

Aplicação e correção de exercícios em sala: movimento 
uniforme, função horária das posições [s = f(t)], função 
horária da velocidade [v = f(t)]; velocidade relativa, encontro 
de móveis, gráficos de [s = f(t)] e [v = f(t)]. 

 
 

25/04 a 29/04 

Aula teórica: movimento variado, aceleração escalar média, 
aceleração escalar instantânea, movimento uniformemente 
variado. 

 
02/05 a 06/05 

Semana Paulo Freire: Palestras, debates, oficinas culturais e 
sarau. 

 
09/05 a 14/05 

Aplicação e correção de exercícios em sala: movimento 
variado, aceleração escalar média, aceleração escalar 
instantânea, movimento uniformemente variado. 

 
16/05 a 20/05 

 

Aula teórica: Fórmula de Torricelli, gráficos do MUV: [v = f(t)], 
[s = f(t)] e [a = f(t)]; 

 
23/05 a 03/06 

Aplicação e correção de exercícios: Aula teórica: Fórmula de 
Torricelli, gráficos do MUV: [v = f(t)], [s = f(t)] e [a = f(t)]. 

 
06/06 a 10/06 

Avaliação de Física: conteúdo (MU, MUV, funções horárias 
do espaço, da velocidade e da aceleração, gráficos das 
funções estudadas, fórmula de Torricelli). 

 
13/06 a 17/06 

Aula teórica e aplicação de exercícios: Queda livre, 
lançamento vertical 

 
20/06 a 24/06 

Recuperação de conteúdo (MU, MUV, funções horárias do 
espaço, da velocidade e da aceleração, gráficos das funções 
estudadas, fórmula de Torricelli). 

 
27/06 a 01/07 
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Tema 2 – Cinemática Vetorial: 
Grandezas escalares e vetoriais, operações com vetores, velocidade 
vetorial média e instantânea, aceleração vetorial média e instantânea. 

Aula prática: Cálculo da aceleração com materiais como 
chave, barbante, fita métrica. 

 
22/07 a 29/07 

Aula Teórica: Grandezas escalares e vetoriais, vetor 
deslocamento, operações com vetores, vetor deslocamento.  

01/08 a 05/08 

Aplicação e correção de exercícios: Grandezas escalares e 
vetoriais, operações com vetores, vetor deslocamento. 

08/08 a 12/08 

Aula teórica: velocidade vetorial média e instantânea, análise 
do funcionamento do radar. 

15/08 a 20/08 

Aplicação e correção de exercícios: velocidade vetorial média 
e instantânea, análise do funcionamento do radar. 

22/08 a 26/08 

Aula teórica: Aceleração vetorial média e instantânea, 
classificação dos movimentos. 

29/08 a 02/09 

Aplicação e correção de exercícios em sala: Aceleração 
vetorial média e instantânea, classificação dos movimentos. 

05/09 a 10/09 

Revisão de conteúdo: Grandezas escalares e vetoriais, 
operações com vetores, velocidade vetorial média e 
instantânea, aceleração vetorial média e instantânea. 

12/09 a 16/09 

Avaliação de Física: Grandezas escalares e vetoriais, 
operações com vetores, velocidade vetorial média e 
instantânea, aceleração vetorial média e instantânea. 

19/09 a 23/09 

Tema 3 – Movimento Circular Uniforme (MCU): 
Velocidade angular média (e sua relação com a velocidade escalar 
média), período e frequência, função horária angular, aceleração 
centrípeta. 
 

Aula teórica: medidas de ângulos, velocidade angular média, 
relação de velocidade angular média e velocidade escalar 
média. 

26/09 a 30/09 

Aplicação e correção de exercícios e, sala: medidas de 
ângulos, velocidade angular média, relação de velocidade 
angular média e velocidade escalar média. 

03/10 a 08/10 

Aula teórica: Período e frequência, Função horária angular. 10/10 a 14/10 

Aplicação e correção de exercícios em sala: Período e 
frequência, função horária angular. 

17/10 a 21/10 

Aula teórica: Estudo sobre rolamentos, aceleração 
centrípeta, revisão de conteúdos estudados. Aplicação e 
correção de exercícios em sala: estudo sobre rolamentos, 
aceleração centrípeta, revisão de conteúdos estudados. 

24/10 a 27/10 

Feira tecnológica. 07/11 a 11/11 
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Avaliação de Física: velocidade média angular, período e 
frequência, função horária angular e aceleração centrípeta. 

14/11 a 18/11 

Seminários sobre tipos de movimentos. 21/11 a 26/11 

Seminários sobre tipos de energia. 28/11 a 02/12 

 
Recuperação de conteúdo: velocidade média angular, 
período e frequência, função horária angular e aceleração 
centrípeta. 

05/12 a 09/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação3 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

- Compreender e usar a língua 
portuguesa como geradora de 
significação e integradora da 
percepção, organização e 
representação do mundo e da própria 
identidade. 
 
- Entender e utilizar textos de 
diferentes naturezas: tabelas, 
gráficos, expressões algébricas, 
expressões geométricas, ícones, 
gestos etc. 
 
- Questionar processos naturais, 
socioculturais e tecnológicos, 
identificando regularidades, 
apresentando interpretações e 
prevendo evoluções.  

 Pesquisa e apresentação escrita / 
oral 

 Relatórios de práticas / ensaios / 
experimentos 

 Avaliação escrita individual 

 Observação direta 

 Seminários 

 Lista de exercícios 

- Grau de comunicação e liderança. 
- Grau de participação intersubjetiva.  
- Grau de cooperação com o professor e 
outros alunos em sala de aula.   
- Grau de organização, adequação e 
eficácia do discurso. 
-Atendimento aos requisitos dos 
trabalhos solicitados.  
 
-Grau de coerência e precisão dos 
termos usados.   
-Grau de variedade de terminologia e 
vocabulário empregado.  
-Atendimento aos requisitos dos 
trabalhos solicitados.  
 
-Capacidade de síntese e interpretação 
de fenômenos.  
-Atendimentos aos requisitos dos 
trabalhos solicitados.  

-Comportamento pró-ativo e cooperativo 
em sala de aula. 
-Frequência em sala de aula. 
-Discurso coeso e bem estruturado.  
-Capacidade de persuasão e liderança 
cooperativa.   
-Domínio do assunto tratado. 
-Domínio da linguagem científica-
tecnologica concernente à Química.  
-Ter rendimento mínimo regular (50% de 
acertos) sobre os trabalhos que 
envolvam apresentação e discussão em 
grupo. 
-Domínio da escrita e linguagem 
técnico-científica. 
-Sintaxe dos trabalhos escritos.  
-Ter rendimento mínimo regular (>50% 
de acertos) sobre os trabalhos escritos 
(pesquisas, relatórios, avaliações etc). 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
3 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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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 
x 

  
x x 

Março 

 
x x x x 

Abril 
x 

 
x x x 

Maio 

 
x 

 
x 

 
Junho 

  
x x 

 
Julho 

x 
  

x x 

Agosto 

   
x x 

Setembro 

  
x x 

 
Outubro 

 
x 

 
x x 

Novembro 
x 

 
x x x 

Dezembro 

   
x 

  
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Livro Didático: Física  
Autor: Bonjorno, Clinton, Eduardo Prado e Casemiro 
Editora FTD 
 
Livro Didático: Física aula por aula volume 1 
Autor: Cláudio Xavier e Benigno Barreiro 
Editora FTD 
 
Livro didático: Física – História e Cotidiano - Volume Único.  
Autores: Bonjorno e Clinton 
Editora: FTD  
 
Livro didático: Física - Volume Único.  
Autores: Sampaio e Calçada 
Editora: Atual 
. 
 
Química essencial – Ensino Médio – Volume Único. 
Autores: Usberco & Salvador. Editora Saraiva 
 
Sites de conteúdos relacionados. 
 
Outras Observações / Informações (proposta de projetos, atividades interdisciplinares, concursos, exposições 

etc): 

 
O plano está sujeito a alterações segundo o desempenho da sala. 

 
 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

Lista de exercícios contendo uma revisão sobre o conteúdo programático. 

Avaliação escrita individual. 

Trabalho de pesquisa individual. 
Apresentação de trabalho. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: WILLY MAIORANO 

Assinatura:                                                                                        Data:07/03/2016 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

O parecer deverá ser emitido à luz da Proposta Curricular por Competências para o Ensino Médio, ou seja, o 
Coordenador de Curso deverá verificar se o planejamento do professor está de acordo com o estabelecido 
para o Ensino Médio, em especial no que está definido para a Área de Conhecimento deste Componente 
Curricular. 

Nome do coordenador(a): FRANCINE CANDRIA / MARCO AURÉLIO PEREIRA 

Assinatura:                                                                                        Data:        
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____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
 

 
 

X– Replanejamento 

 
 
 
 
 
 
 

 


