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ESTUDO QUALITATIVO SOBRE A HISTÓRIA DA FÍSICA MODERNA 

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

Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

 
Componentes curriculares relacionados 

Física, Matemática, Química. 

 
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. 
[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. 
[CN06IF] Projetar e aplicar   soluções   para   problemas   reais,   considerando   os 
contextos ambientais, éticos e socioculturais, identificando seus impactos e prevendo 
desdobramentos. 

 
Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, atividades de verificação das   aprendizagens,   aula   expositiva 
e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação para as aprendizagens, debates e/ou 
discussões considerando a participação do estudante, dinâmica de grupos, estudo de texto, 
estudo dirigido, Jogos lúdicos e interativos, leitura textual de gêneros e temas diversos em 
sala ou na biblioteca, produção de materiais sobre a temática abordada, produção de texto, 
resolução de exercícios, revisão das aprendizagens, seminário sobre temáticas em estudo, 
solução de problemas, teste escrito, utilização de plataforma digital. 

 
Recursos materiais necessários 

Sala de aula comum, material impresso, Datashow e mídias digitais. 

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

Investigação científica, processos criativos. 

 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

As aulas deverão ser abordadas do ponto de vista cronológica da história da física. O 
que os alunos irão vivenciar, do ponto de vista histórico, como se desenvolveu a física 
moderna, os impasses que diversos cientistas encontram ao longo de suas carreiras, 
quais foram as soluções encontradas para aqueles problemas e como chegaram a estas 
soluções. Apesar de a proposta não contemplar a parte quantitativa do conteúdo o professor 
poderá (usando de bom senso) introduzir alguns cálculos do conteúdo para exemplificar algo 
para os discentes. A aula deverá começar com A Lei de Planck e o professor deverá, 
cronologicamente, desenvolvendo o assunto até as aplicações quânticas que temos na 
sociedade moderna. 
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Estratégias de avaliação do estudante 

• Provas e testes; 

• Leitura de textos históricos; 

• Atividades online; 

• Jogos Educacionais; 

• Trabalhos escrito. 
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