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FÍSICA: PRIMEIROS PASSOS 

 

 
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. 

 
Estratégia de aprendizagem 

Aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, ensino com pesquisa, ensino em 
pequenos grupos, projeto de pesquisa, seminário sobre temáticas em estudo, solução de 
problemas. 

 
Recursos materiais necessários 

Data show, internet, computador, livros de física. 

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

Investigação científica, processos criativos. 

 

 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1) Como a Unidade Curricular vai atingir os objetivos? Por meio de aulas onde o 
aluno será protagonista de sua aprendizagem.  

2) Como começarão as atividades? Por meio do ensino ativo.  

3) Como serão coordenadas e gerenciadas as atividades? A partir da análise da turma, será 
proposta metodologias de ensino compatíveis para que ocorra uma aprendizagem 
significativa e   transformadora.    

4)   Como   e   em   que   momentos   haverá a participação dos estudantes? Em todas as 
aulas, pois o processo será dinâmico. 
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Estratégias de avaliação do estudante 

Texto inicial: 

Introdução à Física 

A Física é um dos ramos do conhecimento mais bem-sucedidos. Poucas áreas se 
destacaram tanto na produção de conhecimento, aliado ao desenvolvimento tecnológico. 
Ela é uma ciência experimental que trata da interação entre matéria e energia, é uma das 
chamadas “ciências da natureza”. Ela envolve pesquisa, coleta e organização de dados e 
formulação de hipóteses, essa maneira de estudar os fenômenos foi inaugurada pelo físico 
italiano Galileu Galilei no século XVII, e é chamado de método científico; antes o 
conhecimento se baseava em observações. Com o passar do tempo, a Física dedicou-se ao 
estudo de uma série de fenômenos, enquanto abandonava outros, que passaram a fazer 
parte do estudo de outras ciências. Assim, é possível que o termo Física tenha se tornado 
amplo demais para revelar suas atribuições, que, embora sejam importantíssimas, não 
englobam mais tudo o que se conhece sobre a natureza. 

Na antiga Grécia, por exemplo, até a medicina fazia parte dos estudos físicos. A história 
da Física teve início com os filósofos gregos, como Tales de Mileto, que provavelmente viveu 
por volta de 624 a.C. Já naquela época ele conseguiu observar a propriedade elétrica da 
matéria ao perceber que uma resina vegetal fossilizada, chamada âmbar, atraía pequenos 
pedaços de palhas e folhas secas quando era atritada com lã e peles de animais. Outros 
filósofos ao longo dos séculos também se ocupavam com estudos de questões ligadas ao 
movimento e ao tempo, entre eles está Aristóteles (384 a.C – 322 a.C). Dessa forma, o 
conhecimento foi aumentando de forma exponencial e se dividiu em 

Diferentes áreas, entre elas a física. Além dos filósofos gregos da antiguidade, muitos 
cientistas deram grandes contribuições para o desenvolvimento da física, alguns com grande 
destaque, entre eles podemos citar: 

Nicolau Copérnico (1473 – 1543): Foi quem anunciou o modelo heliocêntrico, “colocando” o 
Sol no centro do sistema solar, Tycho Brahe (1546 – 1601): Utilizou de forma pioneira 
equipamentos de medição para mapear posições de corpos celestes, contribuindo 
imensamente com a astronomia. 

Galileu Galilei (1564 – 1642): Além de inaugurar o método científico, estudou o movimento 
de corpos em queda livre. Isaac Newton (1642 – 1727): Com suas leis conseguiu 
explicar praticamente todos os tipos de movimentos. 

James Clerk Maxwell (1831 – 1879): Uniu a eletricidade e o magnetismo, dando origem 
ao eletromagnetismo. 

Albert Einstein (1879 - 1955): Publicou em 1905 três extraordinários artigos: teoria 
da relatividade restrita; efeito fotoelétrico; movimento browniano. A Física se desenvolveu 
tanto que acabou dividida em áreas: física clássica e física moderna; na clássica estão os 
fenômenos que podem ser explicados através das leis de Newton, já na física moderna estão 
fenômenos relacionados às teorias surgidas a partir de meados do século XX, como a teoria 
da relatividade e a mecânica quântica. 

Didaticamente, as maiorias dos   autores   acabam   optando   por   uma   divisão   que 
segue basicamente esta sequência: mecânica, termologia, óptica, ondulatória, eletricidade e 
física moderna. 

Mecânica: estuda o movimento. É subdividida em: cinemática, dinâmica, gravitação, 
estática e hidrostática. 
Termologia: estuda os fenômenos térmicos. São subdivida em termometria,   
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calorimetria e termodinâmica. 
Óptica: estuda os fenômenos ligados à luz e pode ser subdividida em óptica geométrica 
e óptica física. 

Ondulatória: estuda as ondas e engloba a acústica, que trata das ondas 
sonoras. Eletricidade: estuda os fenômenos elétricos e magnéticos, é subdividida em 
eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. 

Física moderna: envolve a relatividade especial, a mecânica quântica e a física nuclear. 
Assim, se você está iniciando seus estudos em física, saiba que, embora tenhamos uma 
divisão didática, só existe uma física e todas as áreas estão interligadas. 

A partir desse texto e sua discussão, o aluno deve desenvolver um projeto de 
pesquisa abordando o conhecimento de uma área da física e depois, um outro projeto 
abordando a tecnologia desenvolvida a partir dessa área. Ambos projetos deverão ser 
apresentados ao final de cada pesquisa (desde a escolha do tema, o seu desenvolvimento e 
seus resultados). 

 
Referências 

Currículo em Movimento. 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

ildenirbarbosa@edu.se.df.gov.br 

ILDENIR BARBOSA DOS SANTOS  

CED 05 DE TAGUATINGA 
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