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I – Competências e respectivas habilidades e valores¹ 

Competência 1: Articular as redes  de diferenças e semelhanças  entre as linguagens 
e seus códigos 
Habilidades:  
- Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar; 
- Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios na análise, interpretação e 
critica de ideias em formas diversas. 
Valores e Atitudes:  
- Valorização da aprendizagem e da pesquisa. 

Competência 2:  Sistematizar informações relevantes para a compreensão da 
situação-problema 
Habilidades: 
- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar;  
- Identificar o problema e formular questões que possam  explicá-lo e orientar a sua 
solução; 
- Aplicar raciocínios dedutivos e indutivos. 
Valores e Atitudes: 
- Valorização dos procedimentos de planejamento, a organização e a avaliação na 
obtenção de resultados esperados. 
- Valorização da pesquisa como instrumento de ampliação do conhecimento para a 
resolução de problemas. 
- Reconhecimento de sua responsabilidade no acesso, na produção, na divulgação e 
na utilização da informação. 

Competência 3: Na resolução de problemas, pesquisar, reconhecer e relacionar 
a) as construções do imaginário coletivos. 
b) Os meios e instrumentos adequados para cada tipo de questão; estratégias de 
enfrentamento dos problemas. 
Habilidades:  
 - Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar. 
- Consultar Bancos de Dados e sites na internet 
 - Identificar e levantar recursos 
Valores e Atitudes: 
- Valorização das técnicas de pesquisas, planejamento, organização e avaliação 
- Reconhecimento da importância de utilizar fontes de informação variadas 

 

 



 

______________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

II – Plano Didático  
Conhecimentos1 Procedimentos Didáticos2 

Cronograma  
 Dia / Mês 

Ondas - definição 

Aulas expositivas, dialogadas, contextualizadas, procurando 
transmitir com máxima clareza e precisão teorias conceitos necessários 
para sanar dúvidas do aluno sobre o aprendizado. Análise, discussão e 
interpretação de textos diversos. Construção de gráficos e tabelas 

09/02 a 09/03 

Eletrostática - definição 
Realização de experimentos para identificar as teorias propostas,  

aplicar as teorias propostas. 
10/03 a 10/04 

.Princípios da eletrostática  

Aulas expositivas, dialogadas, contextualizadas, procurando 
transmitir com máxima clareza e precisão teorias conceitos necessários 
para sanar dúvidas do aluno sobre o aprendizado. Análise, discussão e 
interpretação de textos diversos. Construção de gráficos e tabelas. 

11/04 a 11/05 

Processos de eletrização  

Propor trabalhos em grupo e observar e avaliar o desenvolvimento 
do aluno na:  

Organização do trabalho em equipe, elaboração de planos de 
trabalhos, elaboração de  painéis,  roteiros,  manuais. 

12/05 a 12/06 

                                                 
1 Relacionar em ordem didática  
2 Relacionar de acordo com cada conhecimento  
3
 Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio” 
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Leis de Coulomb 

Aulas expositivas, dialogadas, contextualizadas, procurando transmitir 
com máxima clareza e precisão teorias conceitos necessários para sanar 
dúvidas do aluno sobre o aprendizado. Análise, discussão e interpretação 
de textos diversos. Construção de gráficos e tabelas. 

13/06 a 07/07 

Campo elétrico 

Aulas expositivas, dialogadas, contextualizadas, procurando transmitir 
com máxima clareza e precisão teorias conceitos necessários para sanar 
dúvidas do aluno sobre o aprendizado. Análise, discussão e interpretação 
de textos diversos. Construção de gráficos e tabelas. 

22/07 a 22/08 

Estudo de resistores 
Realização de experimentos para identificar as teorias propostas,  

aplicar as teorias propostas. 
23/08 a 24/09 

Leis de OHM 
Realização de experimentos para identificar as teorias propostas,  

aplicar as teorias propostas. 
25/09 a 25/10 

ELETROMAGNETISMO -DEFINIÇAO 

Aulas expositivas, dialogadas, contextualizadas, procurando transmitir 
com máxima clareza e precisão teorias conceitos necessários para sanar 
dúvidas do aluno sobre o aprendizado. Análise, discussão e interpretação 
de textos diversos. Construção de gráficos e tabelas. 

26/10 a 04/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
 

Indicadores de Domínio 
 
 
 

Instrumento(s) e Procedimentos de 
Avaliação

1
 

 

Critérios de 
Desempenho 

 

Evidências de Desempenho 
 

1 2 3 4  Classificar e selecionar as 
situações -problemas 
desejadas 

Provas escritas 
Trabalhos de pesquisa 
Produção de textos 
Relatórios 

Resolução correta das 
questões propostas. 
Coerência. 
Precisão 

 

1 2 3 4  Utilizar adequadamente o 
conhecimento na resolução 
situações problemas 

Prova escrita 
Auto-avaliação 
Observação direta do desempenho do 
aluno 
Construção de gráficos 
Elaboração de cartazes explicativos  

Coerência e 
objetividade 
Precisão 
Exatidão 

 

1 2 3 4 Produzir textos e elaborar 
relatórios 

Pesquisas 
Provas escritas 
Auto-avaliação 
Construção de gráficos e tabelas. 
Elaboração de cartazes explicativos   

Clareza no texto. 
Atendimento ao prazo 
Precisão 

 

1 2 3 4  Pesquisas 
Provas escritas 
Auto-avaliação 
Construção de gráficos e tabelas. 
Elaboração de cartazes explicativos 

  
 
 
 
 
 

 Indicadores, instrumentos, critérios e evidências deverão ser identificados por competência/habilidade.(vide “Subsídios para a elaboração do Plano 
de Trabalho Docente”) 

                                                 
1
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Livro adotado: 

PENTEADO, Paulo César M. Física – ciência e tecnologia /Paulo César M. Penteado e Carlos 
Magno Torres. – São Paulo: Moderna, 2005. 

Livros paradidáticos, jornais folha de São Paulo, revistas,  superinteressante, veja ,  fitas de 
vídeo.  

Bibliografia indicada para pesquisa:  

LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da. Física: volume único/ Antônio Máximo Ribeiro da Luz, Beatriz 
Alvarenga Álvares. – São Paulo: Scipione, 2003. – (Coleção De olho no mundo do trabalho).  

YAMAMOTO, Kazuhito; FUKE, Luiz Felipe, SHIGEKIYO, Carlos Tadashi. Os alicerces da física. 
–São Paulo: Saraiva, 1988 (Volume 2 ). 

GUALTER, José Biscuola; Maiali, André Cury. Física volume único, Editora Saraiva,  1998. 
 

V – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 

A recuperação é contínua e paralela. Com retomada de conceitos não dominados, com novas 
oportunidades de aprendizagens, análise, discussão, interpretação, resolução de situações 
problemas apresentados. Os estudos de recuperação serão oferecidos após a realização de 
diagnóstico que detecta sua falha. A recuperação, parte integrante do processo de ensino e de 
aprendizagem deverá ser entendida como orientação contínua de estudos e criação de novas 
situações de aprendizagens. 

 

VI – Identificação:       

 

Professor: Bruno Eduardo Paiva Mancussi                                                           Data: 10/03/2015 

 

VII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

Assinatura:                                                                                                            Data: 10/03/2015 

 


