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GUIA DE APRENDIZAGEM 
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Bimestre Física 2018 

3º  2 Aulas semanais  2ª série A, B, C 

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. Desenvolver o conceito e a prática visando estimular o raciocínio 

lógico matemático com aulas significativas no processo de ensino e aprendizagem. 

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 

 Características do som e fontes sonoras 01/08 a 31/08 

 Luz, características e fontes 03/09 a 28/09 

HABILIDADES AGENDA 

 Identificar os diferentes sons do cotidiano. 
 Compreender que a percepção musical pode ser diferente para as pessoas, envolvendo 

aspectos físicos, fisiológicos e culturais. 
01/08 a 31/08 



 Associar diferentes características audíveis dos sons a grandezas físicas, como freqüência e 
intensidade. 

 Caracterizar ondas mecânicas, utilizando conceitos de amplitude, comprimento de onda, 

freqüência e velocidade de propagação, a partir de exemplos retirados de músicas e sons 

cotidianos. 

 Compreender o funcionamento da audição humana 

 

 
 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

05 
 

 Identificar instrumentos associados à visão humana. 
  Associar a formação e a qualidade das imagens às propriedades físicas da luz. 
 Representar por esquemas a propagação retilínea da luz no interior de uma câmara escura. 
 Analisar situações-problema que envolvam espelhos planos e espelhos esféricos. 
 Representar por esquemas de raios de luz os fenômenos da refração em lentes 

convergentes e divergentes. 
 Associar a correção de problemas de visão, como miopia e hipermetropia, com a utilização 

de diferentes tipos de lentes. 
 

 

03/09 a 28/09 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
 

06 

 

 
 

ATIVIDADES PRÉVIAS 
 

Avaliação diagnóstica  
Construção de 
conceitos básicos sobre 
astronomia  

 
 

 

 
 
 

ATIVIDADES DIDÁTICAS 
 

Cadernos do aluno do Estado de São Paulo 
Livro didático 
Exposição de filmes e documentários (Espaço Nave 
Terra) 

 
 
 
 
 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 

COMPLEMENTARES 
 

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

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 
 
Pesquisas,  
Leitura e análise 
de diferentes 
gêneros textuais. 

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). 

 Atividades experimentais 
 Relatórios 
 Participação 
 Exercícios e atividades desenvolvidas em aulas sobre o tema abordados 
 Atividades do caderno do aluno (Apostila) 
  Prova bimestral 
 Auto avaliação 

 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

 Recuperação contínua 
 O processo de recuperação será desenvolvido sistematicamente no decorrer das aulas nas 

quais os conteúdos não assimilados serão retomados continuamente e paralelamente. Tal 
resuperação consiste em atividades ou exercícios desenvolvidos durante as aulas 

 Nivelamento 
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