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1. 0bjetivos Gerais

2. Objetivos específicos

resoluçãodosproblemas. l . . . ..L-
Saber utilizar estratégias e procedimentos na resolução dos problemas.

VIII. CONTEÚDO PKOCKAy4;!!gg

Padrões e unidadesl
Vetores; Deslocamento, Tempo e Velocidade média;
Velocidade Instantânea;
Aceleração média e instantânea;
Posição, velocidade e aceleração em duas dimensões;
Movimento de un] projétil;
Movimento Circular;
Forças;
Primeira, Segunda e Terceira leis de Newton;
Partículas em equilíbrio;
Dinâmica de Pai'tículas;
Forças'de atrito;
Trabalho;
Trabalho e Energia Cinética;
Trabalho e energia com forças variáveis;
Potência; Energia potencial gravitacional;
Energia potencial elástica;
Forças conservativas e não conservativas;
Momento linear e impulso;
Conservação do momento linear;
Colisões elásticas;
Ei)lições inelásticas;
Centro de massa;
Velocidade angular e aceleração angular;
Rotação cdm aceleração angular constante;
Energia na rotação;
Momento de inércia;
porque;
porque e aceleração angular;
Rotação em torno de um eixo móvel;
Trabalho e potência na rotação;
Momento angular;
Consewação do momento angular.



IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVO

Seixo ministradas aulas exposmvas em que o professor expõe o assunto ilustra

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
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2. Aproveitamento nos estudos
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Abaixo estão listados os conteúdos das avaliações, que poderão sei alterados de acordo com as necessidades e andatTlento
da disciplina. Os conteúdos seguem a numeração da seção VTTT (Conteúdo Programático) adn)a.

Prova PI (07/0S/2018): Unidades l a 3
Prova P2 (11/06/2018): Unidades 4 a 6

as as seções

X{. eR.ON'OGRAMA
SEMANA DATAS

].g 26/02 a 03/03/20]8

0$/03 ca ]G/03/2018

3a ].2/03 a 17/03/2018

ASSUNT'O(S)
Sem professor

Sem piofessot

Sem professor



DIASNÃOLETIVOSNOSEMESTRE ' ''

30/03/2018 l 
31/03/2018  
03/04/2018 Aniversário da Cidade(Campus de Araranguá) ...........--.-----.----.n
21/04/2018  
30/04/2018  
01/05/2018  

l 04/05/2018 Dia da Padroeira daCidade(Campus de Araranguá) . -'

31/05/20L8  
l OI/06/2018  

02/06/2018 b

10a 30/04 a 05/05/2018
Prova 1; Trabalho; Trabalho e Energia Cinética; lraDatno e energia caiu iul\a'
variáveis;

lla 07/05 a 12/05/2018 Potência; Energia potencial gravitacional.

12õ 14/05 a 19/05/2018 Energia potencial elástica; Forças conservativas e não conservatlvas;

13a 21/05 a 26/05/2018
Momento linear e impulso; Conservação do momento linear;
Colisões elásticas; Colisões inelásticas; Centro de massa;

14a 28/05 a 02/06/2018 Aula de exercícios; Dia não letivo;

  15a 04/06 a 09/06/2018
Prova 2; Velocidade angular e aceleração angular; Rotação com aceleração anguiai
constante;

  16a 11/06 a 16/06/2018 Energia na rotação; Momento de inércia; porque e aceleracão anguiarl

  17i 18/06 a 23/06/2018 Rotação em tomo de um eixo móvel; Trabalho e potência na rotação;

  18a 25/06 a 30/06/2018
Momento angular; Conservação do momento angular.; lvxomento . aitguiai,
Conservação do momento angular. Aula de exercícios

  19a 02/07 a 04/07/2018 Prova 3; Recuperação;
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