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7. PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE FÍSICA

ENSINO MÉDIO

7.1  APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA.

Desde o princípio a humanidade a Física observa a natureza tentando 

resolver seus problemas de ordem prática para garantir a subsistência. Por outro 

lado o universo sempre despertou a curiosidade humana. Tem-se então como objeto 

de estudo da Física: - sua evolução, suas transformações e as interações que nele 

ocorrem, ou como é encontrado nos livros didáticos como sendo a natureza. Os 

conceitos e teorias são tentativas de explicá-la e entendê-la.

No Brasil o ensino de Física veio junto com a família real em 1808, para o 

ensino médio que visava atender os anseios da corte para uma formação intelectual, 

portanto era destinada para engenheiros e médicos. No ano de 1934, foi criado o 

curso de Sciencias Phisicas, na faculdade de Filosofia Sciencias e Letras de São 

Paulo com o intuito de formar bacharéis e licenciados em Física. Somente assim a 

Física  desenvolveu  seu  campo  de  pesquisas  e  começou  efetivamente  a  se 

desenvolver.

 Com a intensificação do processo de industrialização no Brasil, a partir 

de 1950, o ensino médio passou a ter a disciplina de Física como parte do currículo. 

O intuito naquela época era formar mão de obra especializada.

 Assim  o  Ensino  de  Física  não  teve  uma característica  própria  até  a 

década de 80 quando surge o Grupo de Re-elaboração do Ensino de Física (GREF) 

no estado de São Paulo. 

A ciência moderna apresentada tem como alicerce a Matemática, como 

linguagem para explicar leis, ideias e elaborar modelos para descrever fenômenos 

físicos e a experimentação como forma de questionamento e comprovação de ideias 

e de testar novos modelos.

Todas  as  disciplinas  inclusive  a  Física  devem  educar  para  cidadania, 

entendendo a não neutralidade do conhecimento científico e como este foi produzido 

no decorrer da história envolvendo aspectos políticos, econômicos e culturais. Assim 

deve se dar o enfoque mais conceitual do que matemático. A matemática continua 

sendo uma importante ferramenta para o aprendizado dos alunos, mas não pode ser 
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tida como pré requisito para entender Física. Primeiro é necessário que se dê ênfase 

aos aspectos conceituais sem descartar o conhecimento matemático. 

O trabalho quando experimental contribui para a formular e estabelecer 

relações entre conceitos, considerando o conhecimento pré existente trazido pelo 

educando.

No trabalho pedagógico o professor deve planejar o conteúdo de maneira 

consciente e responsável pela aprendizagem de seus alunos, nos quais terá como 

objeto  de  aprendizagem  os  sujeitos  o  educando,  bem  como  os  processos  de 

avaliações, a realidade escolar e a sociedade em que vivemos.

A  aprendizagem  só  é  possível  através  da  interação  entre  professor, 

detentor do conhecimento, e aluno. Nestas condições o professor torna-se o centro 

do trabalho pedagógico, como sujeito desse processo.

Nunca se pode esquecer de que as ferramentas conceituais são as de 

uma ciência em construção, porém com uma respeitável consistência teórica, com 

aplicações e influências sociais.

Enfim o ensino de Física deve possibilitar a formação crítica, valorizando 

a abordagem dos conteúdos até suas implicações históricas, para que o aluno seja 

capaz de articular temas do cotidiano, com o conhecimento científico. Conhecer seu 

universo físico e fenômenos que nele acontecem.

Para tanto apresentemos a seguir os principais objetivos para o Ensino de 

Física no Ensino Médio:

• Compreender  as  ciências  naturais  e  as  tecnologias  a  elas 

associadas como construções humanas, percebendo seus papéis 

nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e 

social da humanidade;

• Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas 

no senso comum, no decorrer do tempo ou em diferentes culturas.

• Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais 

e aplicá-las em diferentes contextos;

• Relacionar  informações  apresentadas  em  diferentes  formas  de 

linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas 

ou  biológicas,  como  texto  discursivo,  gráficos,  tabelas,  relações 

matemática ou linguagem simbólica;
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• Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais 

e aplicá-los em diferentes contextos;

• Relacionar  informações  apresentadas  em  diferentes  formas  de 

linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas 

ou  biológicas,  como  texto  discursivo,  gráficos,  tabelas,  relações 

matemáticas ou linguagem simbólica.  

7.2 CONTEÚDOS ESTRUTURANTES

Os conteúdos  estruturantes  existem como referência  para  a  disciplina 

escolar. Dos estruturantes derivam os demais conteúdos que irão compor a proposta 

curricular.

Esses  conteúdos  estruturantes  devem  ser  aprofundados  e 

contextualizados em relação interdisciplinar sob uma abordagem que contemple os 

avanços  e  perspectivas  da  Física  nos  últimos  anos,  o  que  contribui  para  a 

apresentação de uma ciência em construção. 

Os  conteúdos  estruturantes  podem  apresentar,  eventualmente,  uma 

relação de interdependência, o que faz com que, em alguns momentos, o trabalho 

pedagógico  com  um  determinado  conteúdo  básico  ou  específico,  envolva 

referenciais teóricos de mais de um estruturante.

Portanto  os  conteúdos  estruturantes:  Movimento,  Termodinâmica  e 

Eletromagnetismo se dividem da seguinte maneira dentro do Ensino Médio.

Conteúdos

ANO  Estruturante Básico Específico
*Espaço,  tempo  e 

deslocamento

*Velocidade
1ºBimestre Momentum 

Inércia

*Aceleração

*Movimentos 

(Uniforme e Variado)

*Queda livre
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*Força 
*Lei da Inércia

Movimento Leis  de  Newton 

Momentum

*Lei da ação e Reação

1º 

ANO/

*Força Resultante

*Atrito 
*Movimento circular
*Impulso 

Conservação  e 

variação da

*Colisões

2º Bimestre Quantidade  de 

movimento

e Energia 

*Princípio  da 

conservação  da 

energia
*Tipos  de  energia 

(cinética,  potencial, 

mecânica)

*Centro de Gravidade

2º 

ANO/

1º Bimestre Condições  de 

Equilíbrio

Fluidos

*Equilíbrio  Estático/ 

Dinâmico

Lei  Zero  da 

Termodinâmica

*Lei de Hooke

*Pressão e empuxo

Conteúdos

ANO  Estruturante Básico Específico
*calor

Condição  de 

Equilíbrio

*Temperatura

Fluidos *Escalas 

Termométricas
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Lei  Zero  da 

Termodinâmica

*Dilatação Térmica

Termodinâmica *Calorimetria
*Princípio  da 

Conservação  de 

Energia
1º e 2º Lei da *Energia e Trabalho
Termodinâmica *Potência  e 

Rendimento
*Máquinas Térmicas

2º Bimestre Eletromagnetismo A  Natureza  da 

Luz e suas

*Fenômenos 

Luminosos:  Refração, 

Reflexão  Interferência 

e Difração
Propriedades *Dualidade  Onda 

Partícula
*Efeito Fotoelétrico
*Efeito Copton
*Oscilações  e  Ondas 

Eletromagnéticas
*Carga Elétrica
*Processos  de 

Eletrização
3º 

ANO/

1º Bimestre Carga Elétrica *Quantização da carga

*Força Elétrica
Eletromagnetismo *Campo  Elétrico, 

Tensão  e  Corrente 

Elétrica
*Lei de Ampère

Força 

Eletromagnética

*Resistência

*Lei de Ohm
*Geradores  e 

Receptores
*Força  e  Campo 

Magnético
2ºBimestre Equações  de 

Maxwell

*Lei de Gauss (Linhas 

de Campo)
*Indução 
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Eletromagnética

7.3 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

O processo pedagógico deve partir do conhecimento prévio que o aluno 

possui,  considerando  suas  concepções  alternativas  e  concepções  espontâneas 

sobre o tema a ser trabalhado. A partir daí levar o aluno a entender que a concepção 

científica  envolve  um  saber  socialmente  construído  e  sistematizado,  através  de 

metodologias específicas do ambiente escolar, considerando que a escola é o lugar 

onde se lida com o conhecimento científico historicamente produzido.

O uso dos livros didáticos do Ensino Médio ainda privilegia a aplicação de 

equação matemática para o entendimento dos fenômenos físicos, mesmo assim é 

uma  importante  ferramenta  pedagógica  ao  serviço  do  professor  desde  que  o 

professor saiba a hora que se deve utilizá-lo.

O fazer ciência está relacionado com o teórico e o experimental, aprender 

ciência também está assim relacionado. No modelo teórico é formulado um conjunto 

de hipóteses, acompanhado do formalismo matemático, cujo conjunto de equações 

deve  permitir  que  se  façam  previsões,  podendo  às  vezes  receber  apoio  de 

experimentos  em que  se  confrontam os dados coletados  com os  previstos  pela 

teoria.

Deve-se fazer uso de problemas matemáticos no ensino de Física, desde 

que este permita ao estudante elaborar hipóteses além das solicitadas pelo exercício 

e não seja trabalhado somente com equações matemáticas.

O uso da história da ciência mostra a evolução das ideias e conceitos nas 

diversas  áreas  do  conhecimento,  por  isso  faz-se  necessário  uma  abordagem 

histórica que auxiliará os educandos a reconhecerem a ciência como construção 

humana,  humanizando  a  ciência  e  aproximando-a  dos  estudantes.  Porém  é 

necessário  não  confundir  com  a  história  dos  grandes  físicos  ou  cientistas, 

curiosidades, ditas históricas, e nem como autoridade.

As aulas práticas são importantes para uma melhor compreensão acerca 

dos fenômenos físicos. No laboratório, durante uma aula experimental, deverá haver 

a confrontação de ideias, assim não sendo meramente verificativa. Para isso deve-
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se  seguir  alguns  passos  sendo  o  primeiro  problematizar  o  conteúdo,  não 

respondendo  e  dando  explicações  mas  questionando,  na  sequência  cabe  ao 

professor organizar as diversas estratégias de ensino que possibilitem ao educando 

analisar e interpretar as situações iniciais propostas.

Quando  utilizar  textos  nas  aulas  de  Física  deve-se  tomar  cuidado 

principalmente com a escolha do mesmo. O texto não deve ser visto como se todo 

conteúdo  do  processo  pedagógico  estivesse  nele,  mas  como  instrumento  de 

mediação entre aluno-aluno e aluno-professor, a fim de que surjam novas questões 

e  discussões.  O  texto  deve  então  ter  caráter  questionativo  e  investigativo.  É 

importante que a ideia de texto seja coisa de professor de Português deixe de existir,  

pois as leituras ajudam para a efetivação da interdisciplinaridade na escola. Quando 

utilizar o texto deve-se levar em consideração alguns itens, fazer a leitura prévia do 

texto ou, solicitar que os educandos tragam textos de sua casa que contemplem um 

determinado assunto, pode-se assistir um filme ou recorte desse e depois fazer uma 

leitura  de  um  texto  que  contemple  esse  conteúdo,  ou  ainda  fazer  uma  leitura 

acompanhada da resolução de problemas qualitativos e quantitativos.

Com recursos Tecnológicos implantados nas escolas como laboratório de 

informática,  o  uso  dos  computadores  com  acesso  a  internet  é  uma  grande 

ferramenta,  desde  que  acompanhado  pelo  professor  auxiliando  quanto  a 

informações  seguras  em suas  pesquisas.  O  uso  da  TV pendrive  onde  se  pode 

utilizar para passar animações recortes de filmes entre outros.

7.4 AVALIAÇÃO

O que dá suporte para uma avaliação ser qualificada como positiva ou 

negativa são os caminhos para intervenção. Para isso é preciso um planejamento do 

que ensinar, para que ensinar e qual será o resultado esperado. 

Os critérios para a avaliação devem ser a compreensão dos conceitos 

físicos  essenciais  a  cada  unidade  de  ensino  e  aprendizagem  planejada,  a 

compreensão dos conteúdos físicos expressados em textos científicos e presentes 

em  textos  não  científicos  e  a  capacidade  de  elaborar  relatórios  tendo  como 

referências  conceitos  e  teorias  sobre  um  experimento  físico  ou  qualquer  outro 

evento que envolva os conhecimentos da Física.
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Os  instrumentos  utilizados  serão  avaliações  objetivas  e  descritivas, 

relatórios de atividades experimentais ou de textos de caráter científico nos quais 

estarão  presentes  em  cada  instrumento  os  critérios  de  avaliação,  com  valor 

conforme  o  PPP  da  escola.  A  Recuperação  paralela  de  conteúdos  sempre 

acontecerá quando o professor perceber a necessidade, enquanto a recuperação 

paralela de notas será de acordo com o PPP.
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