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A FÍSICA ATRAVÉS DOS EXPERIMENTOS 

 

 

Área (s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 
Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

 
Componentes curriculares relacionados 

Física. 

 
Código (s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular  

[CN01IF] Reconhecer a Ciência como uma atividade humana coletiva, historicamente construída 

e fundamentada em métodos estruturados, cujo objetivo é a compreensão do ordenamento e do 

funcionamento da natureza. 

[CN02IF] Discutir e testar conhecimentos e modelos científicos em busca de evidências 
para validação de hipóteses, respeitando diretrizes de segurança, bioética e respeito aos direitos 
humanos. 
[CN03IF] Elaborar hipóteses, procedimentos de coleta de dados, modelos explicativos e 
conclusões para processos investigativos, construindo textos, gráficos, tabelas e outras formas 
de representação para comunicar informações de interesse científico e tecnológico.  
[CN04IF] Reconhecer a Ciência como um processo criativo, dinâmico e transformador, presente 
no cotidiano das pessoas, que é capaz de promover a cultura da paz, com tolerância, integração 
e harmonia. 

[CN05IF] Utilizar recursos e   processos   químicos,   físicos   e   biológicos,   respaldados por 
conhecimentos teóricos e práticos, para elaborar propostas para a solução de problemas. 
[CN11IF] Avaliar alternativas tecnológicas,   selecionando   as   de   melhor   custo- benefício, 
considerando seus impactos ao ambiente, às comunidades locais e à saúde humana, tanto física 
quanto mental. 

 
Estratégia de aprendizagem 

Atividades de verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou dialogada, avaliação para    
as aprendizagens, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, feiras do conhecimento, 
grupo de verbalização e de observação, portfólio, práticas laboratoriais, projeto de pesquisa, 
utilização de plataforma digital, utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data 
show), workshop. 

 

 
Recursos materiais necessários 

Colchão de ar, haste, tripé, rampa de lançamento, lápis, papel quadriculado, régua, trena, folha 
de papel A4, placa de PVC com furo, rampa com régua, cronômetro digital manual, carrinho, 
massa de 50g, molas, dinamômetro, rolo para MRU, e outros. 

 

 
Eixo (s) estruturante (s) envolvido (s) na Unidade Curricular 

Investigação científica, processos criativos. 



ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

As atividades orientam-se no sentido de atuar mais agudamente naqueles pontos do 
conteúdo que costumam ser problemáticos para os alunos e nos quais, frequentemente, 
são identificadas concepções que os alunos desenvolvem - antes do ensino ou como 
decorrência dele - e que, como numerosas pesquisas em ensino de Física têm revelado, 
estão em desacordo com o pensamento científico. A experimentação coloca-se, pois, a 
serviço de um aprofundamento conceituais dos conceitos voltados à mecânica no ensino 
médio. 

 
Estratégias de avaliação do estudante 

Apresentação de relatório, seminários, atividades escritas em sala, participação. 
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