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O Currículo Oficial com o de Física

 Sequências Didáticas

 Vivência

 Socialização

 Avaliação



OBJETIVOS GERAIS:

1- Socializar boas práticas.

2- Fomentar o Currículo Oficial com o Currículo de Física 

3- Proporcionar vivências com atividades que levem a 

Sequência Didática.



Vamos apontar os aspectos que

caracterizam o CURRÍCULO OFICIAL

DO ESTADO DE SÃO PAULO em

Física.



Princípios do Currículo

 Uma escola que também aprende

O currículo como espaço de cultura

 As competências como referência

 Prioridade para a competência da 

leitura e escrita

 Articulação das competências para 

aprender

 Articulação com o mundo do trabalho



Os alunos precisam pôr em 

jogo tudo o que sabem e 

pensam sobre o conteúdo 

que se quer ensinar 

(Levantamento de 

conhecimentos prévios)

A organização da tarefa 

pelo professor garante a 

máxima circulação de 

informação possível

(mediação do professor)

Os alunos têm 

problemas a resolver e 

decisões a tomar em 

função do que se 

propõem produzir 

(desafio).

O conteúdo trabalhado 

mantém suas características 

de objeto sociocultural real, 

sem se transformar em 

objeto escolar vazio de 

significado social 

(transposição didática e 

contextualização)

Princípios 

Didáticos



COMPREENSÃO E AÇÃO NO MUNDO

CONTEMPORÂNEO.

SATISFAÇÃO CULTURAL

CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA ENTENDER O

MUNDO CONTEMPORÂNEO E NELE INTERVIR

O ENSINO DE FÍSICA



UTILIZANDO HABILIDADES 
PROPOSTAS PARA AAP 



Núcleo Pedagógico DER SVI - Equipe de Matemática 2016

Física ciências

1º ano 6º ano 8º ano

3º bim 4º bim 3º bim 3º bim

Universo e elementos que 

compõem: 

galáxias,composição(espaço 

físico) da Terra, sistema solar, 

distâncias entre os planetas 

Universo, Terra e vida: 

Sistema Solar Universo, 

Terra e vida: origem do 

Universo e compreensão 

humana 

Planeta Terra: 

localização no 

Universo, distâncias, 

espaços 

Estações do Ano, 

movimento orbital, 

calendário e vizinhança 

cósmica 

2º ano 9º ano 

3º bim 4º bim 4º bim

Som, Fontes e suas 

características. Luz, fontes e 

características físicas 

LUZ E COR Ondas e 

transmissão 

eletromagnéticas 

Ondas 

eletromagnéticas, luz, 

radiação e saúde. 

3º ano 4º bim

Circuitos Elétricos Campos e 

Forças Eletromagnéticas 

Campos e Forças 

Eletromagnéticas Campos 

e Forças Eletromagnéticas 

Eletricidade, fontes, 

produção, transporte e 

combustíveis. 





“um conjunto de atividades ordenadas,

estruturadas e articuladas para a

realização de certos objetivos

educacionais, que têm um princípio e um

fim conhecidos tanto pelos professores

como pelos alunos (...)”(ZABALA,1998 P.18)

ZABALA



Sugestões de Atividades para

sequência didática:



Sala de aula se transforma em 

supermercado para aprender 

física

Sandro Soares Fernandes



Professor criou anúncios de produtos com unidades 
de medida fora do convencional e pediu para a 
turma encontrar os melhores preços
por Sandro Soares Fernandes 12 de abril de 2017

Como professor de física, percebi que os alunos apresentavam

muitos problemas na hora de trabalhar com unidades de medida.

Quando eles chegavam ao primeiro ano do ensino médio, tinham

dificuldade para comparar grandezas e entender como isso era

aplicado no seu cotidiano. A partir daí, pensei em criar uma

atividade que relacionasse o tema ao dia a dia deles.

Tive a ideia de aproveitar uma atividade comum na rotina de

qualquer cidadão: a ida ao supermercado. Apresentei uma

proposta em que alunos deveriam comparar preços e produtos

de diferentes supermercados, escolhendo a melhor oferta. No

entanto, para chegar a essa conclusão seria preciso trabalhar

com diferentes unidades de medida.



Para fazer essa atividade, montei o folder de um supermercado fictício,

chamado Pare & Compare. Coloquei o anúncio de produtos que usavam

unidades bem diferentes, como a lâmpada que era vendida por horas de uso, o

pão de forma por fatias e as sandálias por anos de caminhada. Valeria a pena

comprar 500 metros de macarrão ou um pacote de 500 gramas? Para chegar

até essa resposta, o aluno teria que fazer uma série de estimativas.

Com o folder fictício e os anúncios de um supermercado real, os alunos

tiveram que explorar massa, comprimento, área, volume, tempo, densidade,

pressão, entre outras. Em cada produto, eles precisavam comparar preços,

buscar grandezas relevantes e pensar nas suas relações para encontrar o

melhor preço.

Podemos citar algumas das estratégias adotadas pelos grupos em diferentes

produtos do Pare & Compare. No caso do macarrão espaguete, os grupos

poderiam estimar o comprimento de cada espaguete e a quantidade de

espaguetes em um pacote de 500 gramas. Outro encaminhamento bastante

usado pelos alunos foi o de estimar a massa e o tamanho de cada espaguete,

de modo a identificar o número de espaguetes por pacote e o comprimento

total deles alinhados.



Destacamos também o produto feijão, que no Pare & Compare era

vendido em garrafas PET de 600 ml. Neste caso, também foram usadas

diferentes soluções, como estimar as dimensões de um pacote cheio e

achar o seu volume para comparar com o preço do Pare & Compare.

Já outros grupos, buscaram descobrir qual seria a densidade do feijão,
pois assim seria possível identificar a massa contida na garrafa.

Em uma atividade como essa, adotamos um modelo em que o aluno

deve ser privilegiado e valorizado no processo de ensino. Nesse tipo de

atividade investigativa, o professor também passa de avaliador para

avaliado, pois é continuamente forçado a pensar, montar estratégias

de aulas e fazer a pergunta certa na hora certa. Ele também deve

estar sempre pronto para situações problemas, que não havia ainda

passado. É desafiador, contudo o retorno poderá ser mais confortante e

efetivo para a aprendizagem do aluno.

Quando você leva a física para o dia a dia do aluno, você consegue

trazer ele para o seu mundo e torna a disciplina mais fácil. Trabalhar

medidas assim é bem diferente de colocar uma tabela no quadro. O

aluno começa a ficar mais atento e entende o valor que a unidade de
medida tem em uma grandeza.



Sugestões de aulas pelo portal:

e-Aulas: Portal de videoaulas (USP)









SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA – APRESENTA MUITAS SEQUÊNCIAS 

DIDÁTICAS
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1ª série Volume 2





2ª série Volume 2



2ª série Volume 2



3ª série Volume 2



Análise de 

Situação de 

Aprendizagem



Nesse momento

realizaremos uma análise

de como as Situações de

Aprendizagem do

Currículo de Física

estão organizadas.

Durante o percurso de uma 

Situação de Aprendizagem, 

alguns pontos  podem 

favorecer de maneira eficaz a 

construção da aprendizagem.



Em grupo analise as seguintes 

situações de aprendizagem:

Para reflexão...

Volume 1 – Física – 1ª Série
Situação de Aprendizagem 6

“Compensando os movimentos na ação de Forças 

Internas”

Volume 1 –Física –2ª Série

Situação de Aprendizagem 3

“Construindo um Termômetro”

Volume 1 –Física –3ª Série

Situação de Aprendizagem 3
“Analisando um Circuito Elétrico”



É HORA DA...
SOCIALIZAÇÃO



VAMOS À AVALIAÇÃO

Formação de Professores e Física 

2018



Obrigado!!! 
Contatos: 

Email: 
marciopaiva@prof.educação.sp.gov.br

Telefone: 11-4185-8858 (NPE)

Materiais de apoio: 

Site Currículo e Praticas Pedagógicas

http://curriculo-e-praticas-pedagogicas.webnode.com

http://curriculo-e-praticas-pedagogicas.webnode.com/

