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GUIA DE APRENDIZAGEM 
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3º Bimestre QUANTIDADE DE AULAS 02 3ºA ,B ,C e D 

OBJETIVOS 

 
Formar, de acordo com a legislação vigente e com os Valores, Princípios e Premissas do Programa 
de Ensino Integral, alunos autônomos, solidários e competentes, protagonistas de suas ações, em 
busca da Excelência Acadêmica. Tornar o aluno capaz de ler, interpretar e representar retas 
figuras geométricas e coordenadas de um ponto em um plano cartesiano, assim como identificar a 
inclinação de uma reta, o alinhamento de seus pontos e sua inclinação e paralelismo. 
 

BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO 
TEMAS TRANSVERSAIS 

ENVOLVIDOS 

VALORES 

• Uma escola que também aprende. 
• O currículo como espaço de cultura. 
• Competências com referência. 
• Prioridade para a competência da leitura e escrita. 
• Articulação das competências para aprender. 
• Articulação com o mundo do trabalho. 

 

 Ética  

 Cidadania  

 Pluralidade cultural  

PRINCÍPIOS 

• Pedagogia da Presença. 
• 4 Pilares da Educação. 

 Aprender a conhecer; 

 Aprender a conviver; 

 Aprender a fazer; 

 Aprender a Ser. 
• Educação Interdimensional. 
• Protagonismo Juvenil. 

PREMISSAS 

• Protagonismo Juvenil. 
• Formação Continuada. 
• Corresponsabilidade. 
• Excelência em Gestão. 
• Replicabilidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AGENDA 

 Núcleo atômico e radiatividade 01/10 A 31/10 

 Matéria e radiação 

 Partículas elementares 
03/09 à 28/09 

HABILIDADES AGENDA 

 

 Compreender a formação do núcleo atômico 

 (prótons e nêutrons). 

01/10 a 31/10 



 Relacionar as forças forte e fraca a coesão, estabilidade ou instabilidade dos núcleos 
atômicos. 

 Analisar a estabilidade nuclear a partir de dados da tabela periódica. 

 Identificar a presença da radioatividade no mundo natural e nos sistemas tecnológicos. 

 Analisar as transformações nucleares que dão origem à radioatividade. 

 Reconhecer a série de decaimentos radioativos de alguns elementos químicos. 

 Analisar a dimensão da energia envolvida nas transformações nucleares para explicar seu 
uso na medicina. 

 Identificar os efeitos biológicos da radiação que podem ser prejudiciais à saúde. 

 Compreender a evolução das concepções sobre a matéria ao longo da História da Ciência. 

 Reconhecer a participação da Ciência brasileira no cenário mundial. 

 Identificar as diversas partículas subatômicas. 
 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

12 

 
 

 Compreender a relação entre massa e energia. 

 Reconhecer as leis de conservação da natureza.. 

 Compreender a classificação de partículas e o modelo padrão. 

 Compreender o funcionamento básico dos aceleradores de partículas. 

 Identificar os diferentes tipos de aceleradores de partículas, suas vantagens e as 
desvantagens. 

 Relacionar formas de comunicação analógica e digital. 
Reconhecer a importância dos componentes eletrônicos nos dispositivos tecnológicos do mundo 
contemporâneo. 

01/11 a 22/12 
 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
06 

 
 

ATIVIDADES PRÉVIAS 
 

Questionamentos sobre 
o que é matéria e 
Radiação e partículas 
elementares. 
 

 
 
 
 

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS 

 
Caderno do aluno do Estado de São Paulo-SEE 
Livro didático 
Exposição de filmes e documentários.  
Consulta ao laboratório virtual: 
http://labvirt.fe.usp.br/simulacoes/fisica 

 
 
 
 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 

COMPLEMENTARES 
 

Consolidação: 
Exposição oral dos 
conteúdos 
trabalhados 
individualmente e 
por grupos;  
Reforços;  
Leitura de textos e 
imagens. 
 

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 
 
Seminários, 
Pesquisas, 
Pesquisas,  
Leitura e análise 
de diferentes 
textos. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

 As avaliações serão feitas de forma Processual; Pontual; Contínua e Auto avaliação. Os 
conceitos serão obtidos pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades, 
divididos em Blocos A, B, C e D (Recuperação). 

 Participação individual  

 Participação em grupo 

 Resolução de exercícios e atividades desenvolvidas em aulas sobre o tema abordados 

 Atividades do caderno do aluno (Apostila) 

 Avaliação Bimestral  
Frequência 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Os alunos que ainda obtiverem rendimentos insatisfatórios terão direito a realizar pesquisa sobre 
os conteúdos estudados, bem como a resolução de exercícios para fixar os conteúdos não 
assimilados. Os alunos que excederem o limite de 25% de ausências, do total de aulas dadas, 
permitidas por lei, durante este bimestre, poderá, mediante requisição, compensar suas ausências 
e repor conteúdos e habilidades defasados de acordo com as atividades didáticas e/ou atividades 
auto didáticas e complementares. 
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