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PLANO DE ENSINO – ENSINO MÉDIO 

 
DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da disciplina: Física I 

Curso: Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

Série/Período: 1º Série 

Carga Horária: 67 hs 

 

EMENTA 
Medidas e sistemas de unidades; vetores; movimento em uma, duas e três dimensões; leis de 
Newton; trabalho e energia; conservação de energia; sistemas de partículas e conservação de 
momento linear; colisões; gravitação universal. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 

Qualificar o discente na compreensão de fenômenos físicos e solução de problemas em física 
básica relacionados aos temas de Mecânica Newtoniana. 
 

Especifico:  
 Utilizar linguagem específica na expressão de conceitos físicos relativos a Mecânica 

Newtoniana.  
 Identificar, propor e resolver problemas.  
 Reconhecer as relações de desenvolvimento da Física com outras áreas do saber, 

tecnologia e instâncias sociais.  
 Transmitir conhecimento expressando-se de forma clara e consistente na divulgação 

dos resultados científicos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
BIMESTRE I 

 Sistemas de Unidades Físicas.  
 Movimento retilíneo uniforme.  
 Movimento retilíneo uniformemente variado.  
 Queda livre.  

BIMESTRE II 

 Vetores.  
 Movimento no plano: lançamento de projétil, movimento circular uniforme. 
 Leis de Newton. 
 Forças da natureza: força peso, força normal, força de atrito e elástica (lei de Hooke). 
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 Aplicações das leis de Newton em problemas bidimensionais. 
 Trabalho e Potência. 
 Energia cinética, Teorema trabalho-energia cinética.. 

BIMESTRE III 

 Energia Potencial.  
 Conservação de energia.  
 Momento linear. 
 Colisões. 
 Conservação do momento linear.  

BIMESTRE IV 

 Gravitação: contextualização histórica: sistemas planetários, leis de Kepler, lei de 
Newton e aplicações. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 
Os conteúdos programáticos serão transmitidos de uma forma com que haja uma 
problematização do conhecimento prévio dos alunos fazendo com que eles sejam os criadores 
dos conceitos. Desenvolvendo assim a capacidade de redação de textos bem como algumas 
habilidades relacionadas com o conhecimento cientifico, tais como argumentação e 
observação. Para isso serão utilizadas atividades experimentais praticas e exercícios 
contextualizados, demonstrando aos alunos a praticidade da física e suas aplicações no 

cotidiano. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
A avaliação será dada de forma continua observando a absorção dos conteúdos programáticos 
pelo aluno durante toda unidade temática, analisando tanto os fatores quantitativos como 

também os qualitativos. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Quadro branco; pincel data marker, datashow; notebook; laboratório completo de física 
informatizado: com softwares educacionais e de produção textual, instrumentos de medição 
(Multímetro, Osciloscópio, Alicate Amperímetro), ferramental básico (alicate, chaves de fendas, 
chaves Philips. protoboard) e componentes elétricos para montagem de experiências práticas. 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA: 
FÍSICA ensino médio (Volume 1), Autores: Antônio Máximo, Beatriz Alvarenga, 1ª edição, São 
Paulo, Editora Scipione, 2009. 
 
 
COMPLEMENTAR: 
Helou, Gualter e Newton. Tópicos de Física, Vol. 01, 16ª Ed. Editora Saraiva 
 
 
 
 


