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VANESSA BATISTA DA CRUZ FÍSICA 2018 

2º BIMESTRE 02 AULAS SEMANAIS 3º A, B, C e D 

OBJETIVOS 

A situação de aprendizado do 2° bimestre tem como objetivo aprimorar o aluno ao 
entendimento das forças eletromagnéticas, bem como os fenômenos ligados à eletricidade 
estática. Explorar as diversas áreas de aplicação dos fenômenos ligados à eletricidade, 
quantificando as grandezas físicas envolvidas. Conceituar o fenômeno magnético, bem como sua 
relação com a eletricidade. 

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. 

 
Segundo o documento de Apresentação 
dos Temas Transversais, eles são 
“questões sociais consideradas 
relevantes”, “problemáticas sociais atuais 
e urgentes, consideradas de abrangência 
nacional e até mesmo de caráter 
universal”. Segundo tais critérios foram 
selecionados e serão trabalhados: 
1. Ética 
2. Meio Ambiente 
3. Saúde 
4. Pluralidade Cultural 
5. História 
 

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 

 Equipamentos elétricos 

 Campos e forças eletromagnéticas 
 

02/05 à 30/05 

 Motores e geradores 

 Produção e consumo elétricos 
 

 

 

04/06 à 22/06 



HABILIDADES AGENDA 

 Situação de Aprendizagem 9 – Conhecendo as linhas de campo magnético de um ímã 
 Identificar as linhas de campo de um ímã. 
Reconhecer os polos magnéticos de um ímã por meio da representação gráfica das linhas 
de campo. • Reconhecer que cargas elétricas em movimento geram campo magnético. 

 Situação de Aprendizagem 10 – Campo magnético de uma corrente elétrica 
Analisar a relação entre corrente elétrica e campo magnético em termos de intensidade, 
direção e sentido. 

 Situação de Aprendizagem 11 – Gerando eletricidade com um ímã 
Relacionar a variação do fluxo do campo magnético em uma bobina com a geração de 
corrente elétrica no fio condutor 

 
 

De 02/05 a 30/05 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

 
03 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 
 

 Situação de Aprendizagem 12 – Construindo um motor elétrico 
• Identificar os elementos constituintes de um gerador simples. 

 Situação de Aprendizagem 13 – Entendendo os geradores elétricos 
Analisar situações que envolvem funcionamento de um gerador simples. 

 Situação de Aprendizagem 14 – Compreendendo o funcionamento das usinas elétricas 
Compreender o funcionamento geral das linhas de transmissão de energia elétrica. 

 Situação de Aprendizagem 15 – Compreendendo uma rede de transmissão 
Reconhecer a necessidade da transmissão de energia elétrica em alta-tensão 

 Situação de Aprendizagem 16 – Energia elétrica e uso social 
Identificar a evolução da produção energética e do seu consumo, relacionando-as com o 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

De 04/06 a 22/06 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
05 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES PRÉVIAS ATIVIDADES DIDÁTICAS 
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

 Avaliação em bloco ( bloco A, atividades individuais  , B atividades em grupo , C avaliação 
bimestral e D avaliação de  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 

 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 recuperação 
consiste em atividades ou exercícios desenvolvidos durante as aulas. 

 Nivelamento.    
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