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Elaboração uma atividade  em grupo 

sobre grandezas e  medidas na 

compreensão dos conceitos de 

movimento e força. 
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• Descrever e comparar diferentes 
movimentos presentes no 
cotidiano, identificando 
diferenças e semelhanças. 

•  Compreender a relação entre 
velocidade e energia de 
movimento, para reconhecer o 
perigo das altas velocidades. 

• Relacionar trabalho, energia e 
potência em veículos, máquinas 
e movimentos do corpo 
humano. 

 

 

 

 

 Desenvolver posição crítica 
com o objetivo de 
identificar benefícios e 
malefícios provenientes de 
inovações científicas e 
tecnológicas e seus 
impactos sobre o meio 
ambiente, utilizando-as no 
processo de construção do 
conhecimento para suprir 
necessidades humanas.  

  

 

 

 

• O movimento e 
suas causas.  

• Velocidade e 
aceleração. 

•Mecânica e 
trabalho. 

• Máquinas 
simples. 



 
 
  
 

1.Por que, quando um ônibus freia somos “lançados” 
para frente ? 

2.Por que usamos o cinto de segurança quando 
estamos no carro em movimento? 

3.Por que não é possível uma pessoa se erguer 
puxando o seu próprio cabelo? 
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Qual Princípio Físico 

envolvido nas tirinhas 

em quadrinhos?  
Aos pares discuta sua percepção 

quanto às Leis de Newton. 

 

 

 

 

Existe um princípio envolvido nas tirinhas em quadrinhos, qual? Aos pares discuta sua 

percepção quanto as leis envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 
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Para toda ação, existe uma reação de mesmo valor, mesma 
direção e sentido oposto. (Isaac Newton - Principia) 
 



SIMULAÇÕES 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-motion-basics 
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As atividades experimentais podem acontecer de diversas 
maneiras: 
 
a) Atividade de demonstração: As atividades de demonstração são 
realizadas pelo professor, é ele quem orienta a observação, dá 
explicações adequando-as aos conteúdos. O aluno apenas observa 
o fenômeno ocorrido.  
 
b) Atividade de verificação: São empregadas com a finalidade de 
confirmar alguma lei ou teoria. Os resultados desses experimentos 
são previsíveis e as explicações conhecidas pelos alunos.  
 
c) Atividade de investigação: Nas atividades investigativas a 
problematização é a base do trabalho, os alunos participam mais 
efetivamente e o professor orienta a atividade. Nela se busca a 
superação da ilustração e da compreensão de leis e teorias 
(FREITAS e ZANON, 2007).  



 

 







 

 




