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GRAVITAÇÃO, A QUEDA DA MAÇA DE NEWTON! 

 
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, Matemática. 

 
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. 
[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, blogs e redes sociais, Solução de problemas 

 
Recursos materiais necessários 

Além das ferramentas diárias como marcador, lousa, apagador e aparelho de data show 
utilizados pelos docentes, os alunos devem ter acesso à internet, para, entre outras 
coisas, acessar os sites das agências espaciais, que disponibilizam notícias, imagens e 
vídeos que estão intimamente ligados à descrição da realidade abordada pela teoria 
newtoniana explanada no curso. 

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

Investigação científica, processos criativos. 

 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

• A unidade curricular atingirá seus objetivos ao longo do curso, à medida em que os 
alunos forem participando, desenvolvendo e aprendendo. 

• As atividades iniciarão com uma reflexão a respeito do contexto histórico que levou 
Isaac Newton a propor a Lei da Gravitação Universal. 

• A coordenação e gerenciamento das atividades será feita semanalmente pelo professor. 

• Os  alunos vão participar desenvolvendo as atividades propostas que podem ser, entre 
outras coisas: participar de reflexões, grupos de   conversa;   fazer   pesquisas   em   sites; 
resolver problemas; produzir maquetes; realizar apresentações. 
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Estratégias de avaliação do estudante 

Além da frequência, pontualidade e participação nas aulas, o aluno será avaliado por 
meio da resolução de exercícios propostos pelo docente. Toda semana deve finalizar com 
um dever de casa, um mínimo de duas questões teóricas ou experimentais, que explorem 
o assunto abordado. O docente pode, também, propor a construção de modelos 
experimentais. 

 
Referências 

 
• Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio: http://www.se.df.gov.br/novo-ensino medio/ 

• Newton, Helou e Gualter. Física. Editora Saraiva. 

• Gamow, George. Gravidade. Editora da UnB. 

• Walker, Jearl. O Circo Voador da Física. LTC. 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

magnettum@yahoo.com.br  
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