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FÍSICA SUSTENTÁVEL E EXPERIMENTAL 

 

 
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  
[CN05IF] Utilizar recursos e processos químicos, físicos e biológicos, respaldados por 
conhecimentos teóricos e práticos, para elaborar propostas para a solução de problemas. 
[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 

Aulas orientadas, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, estudo dirigido, 
pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, práticas 
laboratoriais, sala de aula invertida, solução de problemas. 

 
Recursos materiais necessários 

As atividades ocorrerão em laboratório específico para a disciplina de física. Materiais 
necessários: computador com sistema operacional LINUX de preferência, molas, kit para 
plano inclinado, vidrarias, reagentes, microscópios, lupas, multímetros, componentes 
eletrônicos como resistores, capacitores, diodos, ieds e protoboards. 

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

Investigação científica, processos criativos, empreendedorismo. 

 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Realizar experimentos científicos simples e práticos que relacionam os conteúdos didáticos 
com conceitos e problemáticas do cotidiano dos alunos. Práticas laboratoriais de física são 
fundamentais para a observação de fenômenos físicos que ocorrem no cotidiano, além de 
capacitar o aluno a manipular diversos equipamentos que envolvem computação, mecânica, 
temperatura e eletricidade. 
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Estratégias de avaliação do estudante 

Realização de experimentos, confecção de protótipos e cartazes sobre as práticas realizadas 
e resultados dos experimentos, além de um relatório descrevendo de forma sucinta 
os procedimentos adotados. 

 
Referências 

Robótica Educacional: Experiências Inovadoras na Educação Brasileira, Rodrigo 
Barbosa e Silva, Paulo Blikstein. 
Currículo em Movimento das Escolas-Piloto do Novo Ensino 
Médio: http://www.se.df.gov.br/novo-ensino-medio/ 
Projeto ensina robótica e programação em escolas públicas:  
https://www.youtube.com/watch?v=ioCcEv4jnhg 
Quais são os benefícios de estudar robótica na escola? 
https://www.youtube.com/watch?v=9KFf2z1Cacc 
Alunos de escolas públicas do DF aprendem astronomia em aulas 
práticas. https://www.youtube.com/watch?v=NNiQx0Chk0w 

 

 

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

afonso.junior@edu.se.df.gov.br 

Afonso Gabriel dos Anjos Júnior 

CED 01 do Itapoã 
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