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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Física

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio

Série/Período: 2º Ano

Carga horária: 67 h

Docente Responsável: Helder Pablo Justino de Lima

EMENTA

Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua história e relação com o contexto cultural, social,
político e econômico. Compreender a evolução dos meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução de
conhecimento científico. Ser capaz de emitir juízos de valor em relação à situação sociais que envolvam aspectos físicos
ou tecnológicos relevantes no tocante as temáticas: termologia, óptica e ondulatória.

OBJETIVOS

Geral

Abordar conceitos, métodos e práticas de termologia, óptica e ondulatória de um modo diferente evitando a
prática de aulas tradicionais atrelados a construção de sistemas que evidencie estes conhecimentos.

Específicos

 Reconhecer e utilizar adequadamente, na forma oral e escrita, símbolos, códigos e nomenclaturas da linguagem
científica;

 Identificar  em dada situação-problema as  informações ou variáveis  relevantes  e  possíveis  estratégias  para
resolvê-la;

 Elaborar comunicações orais ou escritas para relatar, analisar e sistematizar eventos, fenômenos, experimentos,
questões;

 Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e representações: sentenças, equações,
esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e representações geométricas;

 Consultar, analisar e interpretar textos e comunicações de ciência e tecnologia veiculadas por diferentes meios;
 Analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de ciência e tecnologia;
 Identificar  fenômenos  naturais  ou  grandezas  em  dado  domínio  do  conhecimento  científico,  estabelecer

relações; identificar regularidades, invariantes e transformações;
 Selecionar  e  utilizar  instrumentos  de  medição  e  de  cálculo,  representar  dados  e  utilizar  escalas,  fazer

estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados;
 Compreender a relação entre a mudança de temperatura e a mudança de estado da matéria;
 Reconhecer as propriedades térmicas dos materiais e os diferentes processos de troca de calor;
 Estudar as máquinas térmicas e a impossibilidade na construção de máquinas térmicas com rendimento total;
 Entender o comportamento de propagação da luz;
 Associar as características de obtenção de imagens a propriedades físicas da luz, para explicar, reproduzir, 

variar ou controlar a qualidade das imagens produzidas;



 Conhecer os diferentes  instrumentos ou sistemas que servem para ver, melhorar e  ampliar a  visão: olhos,
óculos,  telescópios,  microscópios  etc.,  visando  utilizá-los  adequadamente,  bem  como  relacionados  a
acústica/ondulatória.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I - Termologia
 Calor 
 Temperatura
 Escalas Termométricas

 Celsius
 Fahrenheit
 Kelvin

 Dilatação 
 Linear
 Superficial
 Volumétrica 

 Calorimetria.
 Capacidade térmica
 Calor específico
 Transmissão de calor

 Mudanças de estado da matéria
 Transmissão de calor
 Estudo dos gases

 Transformações gasosas
 Energia interna

 Termodinâmica
 Leis da termodinâmica

II - Óptica
 Óptica Geométrica

 Fontes de Luz
 Meios de propagação da Luz
 Princípios de propagação da luz
 Cores
 Câmara Escura

 Reflexão da luz 
 Espelho plano
 Espelho esférico 

 Refração da luz
 Lentes

III - Ondulatória
 MHS – Movimento Harmônico Simples

  Movimentos Periódicos
 Energia
 Gráficos 
 Pêndulo Simples

 Ondas
 Natureza das Ondas
 Tipos de Ondas
 Velocidade das Ondas
 Ondas Periódicas

 Propriedades das Ondas



 Reflexão
 Refração
 Difração
 Polarização
 Efeito Doopler

 Acústica
 Ondas Sonoras
 Velocidade do Som
 Qualidades Fisiológicas do Som

 Altura
 Intensidade
 Timbre

 Propriedades das Ondas Sonoras
 Reflexão
 Refração
 Interferência 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva dialogada; trabalhos individuais e em grupo; leitura prévia dos conteúdos e discussão sobre os mesmos;
leitura de romances para apresentação de seminários e debates; resolução de exercícios; produção e reescrita de 
redações escolares.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Todas as atividades desenvolvidas pelos educandos serão avaliadas no processo ensino-aprendizagem O educando será,
ainda, avaliado por meio de prova, seminário, trabalhos escritos e/ou orais e participação nas aulas Ao final de cada
conteúdo serão realizadas avaliações diagnósticas, para que o educando possa se auto avaliar. 

RECURSOS NECESSÁRIOS

Quadro  branco;  TV;  DVD;  computador;  projetor  de  imagem;  material  elaborado  pelo  professor;  livro  didático;
Materiais recicláveis e de baixo custo para a realização de experimentos.

PRÉ-REQUISITO

Aprovação no 1º ano do curso de Física.
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