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Estudo Qualitativo sobre A Teoria da Relatividade

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.
[CN10IF] Entender a importância da tecnologia para a sociedade humana, que
historicamente utiliza processos e insumos biológicos para a subsistência, a promoção do
crescimento e a geração de bem-estar.

Estratégia de aprendizagem

Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou
dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Dissertação ou resumos,
Ensino com pesquisa, Ensino em pequenos grupos, Estudo de texto, Estudo dirigido, Filmes
e vídeos, Jogos lúdicos e interativos, Mapa conceitual, Oficinas sobre o conteúdo abordado
na aula, Produção de materiais sobre a temática abordada, Produção de texto, Resolução
de exercícios, Revisão das aprendizagens, Utilização de plataforma digital

Recursos materiais necessários

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

Como será a oferta do Itinerário Formativo?

Eletiva Orientada

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Empreendedorismo
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

As aulas deverão um relato histórico sobre a Teoria da Relatividade. O professor vai se a ter
principalmente aos conceitos que envolvem o conteúdo deixando de lado a parte dos
cálculos. Mas o professor poderá inserir alguns cálculos que julgar importante para que a
compreensão do conteúdo seja mais sólida. O professor fará um relato histórico de como
surgiu a Teoria. Explicar o que é a Teoria da Relatividade, o tempo passando devagar, que
objetos mais rápidos ficam mais curtos e mais pesados e a Teoria da Relatividade Geral.

Estratégias de avaliação do estudante
• Provas e testes;
• Atividades On-line;
• Jogos educativos;
• Desafios;
• Leitura de textos
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