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EXPERIMENTOS DE FÍSICA 

 

 
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  
[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. 
 [CN06IF]  Projetar  e aplicar  soluções  para problemas  reais, considerando
 os                                                         contextos ambientais, éticos e socioculturais, identificando seus impactos e prevendo 
desdobramentos.  
[CN07IF] Reconhecer o conhecimento científico como instrumento de compreensão e 
solução  de questões ambientais, sanitárias e socioculturais, a partir de procedimentos 
éticos, bioéticos, de respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade.  
[CN09IF] Propor alternativas sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida de pessoas 
e comunidades, garantindo seus direitos humanos e acesso a oportunidades iguais, 
considerando suas especificidades e diversidades regional, étnica, religiosa, sexual e 
sociocultural.  
[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. 

[CN12IF] Desenvolver soluções sustentáveis para questões cotidianas, a partir de saberes 
e tecnologias que favoreçam o exercício da cultura, da cidadania, bem como o 
desenvolvimento da sociedade, considerando suas necessidades por produção de alimentos, 
geração de energia e manutenção da saúde. 

 

 
Estratégia de aprendizagem 
 

Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula de campo sobre 
conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação 
para as aprendizagens, dinâmica de grupos, ensino com pesquisa, ensino em pequenos 
grupos, estudo de caso, práticas laboratoriais, produção de materiais sobre a temática 
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abordada, projeto de pesquisa, teste escrito. 

 
Recursos materiais necessários 

Laboratório de Ciências. 

 

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

Investigação científica. 

 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
 

Realização de experimentos de Física utilizando materiais de baixo custo ou através 
de simuladores, podendo ocorrer também análise de experimentos em vídeo. 

 
Estratégias de avaliação do estudante 

Participação; relatórios; atividades. 

 
Referências 

Física aula por aula; FTD; 3ª edição; 1º, 2º e 3º volumes. Almanaque Ciência em Show; 
Master Pop. 

 
 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

coordenacaocem12@gmail.com 

Luana Nery Moraes 

CEM 12 DE CEILÂNDIA 
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