
 
 
 

 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de 

seus egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

Física Hítalo 3º A 05/09 à 11/12/2020 4 aulas semanais 
 

EMENTA 4º BIMESTRE  

Estudo dos fenômenos naturais que possibilita interpretar fatos, fenômenos e processos naturais subdivididos em três 
conteúdos estruturantes: movimento, termodinâmica e eletromagnetismo. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

• Analisar os circuitos elétricos por meio das Leis de Kirchhoff 

• Conhecer os principais fenômenos magnéticos. 

• Identificar as relações entre o magnetismo e a eletricidade. 

 
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Incentivar a utilização de faculdades físicas e mentais para construção do conhecimento. Solução de problemas por 
meio do uso da tecnologia e conhecimentos científicos buscando o bem estar de todos. 

 
DATA/AULA  CONTEÚDOS  METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

05/09 - 09/10 Leis de Kirchhoff: circuitos geradores-
receptores. 

Aula expositiva com uso de slide para explicar circuitos geradores-
receptores. Será utilizada a apostila e lista de exercícios disponível na 
plataforma CPBprova para trabalhar resolução de exercícios. 

12/10 - 16/10 #DESPLUGUE 
 

 

19/10 - 23/10 Leis de Kirchhoff: circuitos geradores-
receptores; Magnetismo: Imãs e Campo 
Magnético. 

Será feita revisão do conteúdo para o Trabalho Avaliativo 1 e a 
correção das atividades até então trabalhadas. 

26/10 - 30/10 Magnetismo: Campo Magnético. Aula expositiva com uso de slide para explicar campo magnético de 
imãs e fios condutores. Será utilizada a apostila e lista de exercícios 
disponível na plataforma CPBprova para trabalhar resolução de 
exercícios. 

02/11 - 06/11 Magnetismo: Força Magnética Aula expositiva com uso de slide para explicar força magnética sobre 
cargas elétricas. Será utilizada a apostila e lista de exercícios 
disponível na plataforma CPBprova para trabalhar resolução de 
exercícios. 

09/11 - 13/11 Eletromagnetismo: Indução eletromagnética. Aula expositiva com uso de slide para explicar indução 
eletromagnética. Será utilizada a apostila e lista de exercícios 
disponível na plataforma CPBprova para trabalhar resolução de 
exercícios. 

16/11 - 20/11 Magnetismo: Campo Magnético e Força 
Magnética sobre uma carga elétrica; 
Eletromagnetismo: Indução Eletromagnética. 

Será feita revisão do conteúdo para o Trabalho Avaliativo 2 e a 
correção das atividades até então trabalhadas. 

23/11 - 27/11 Eletromagnetismo: Indução eletromagnética. Aula expositiva com uso de slide para explicar os transformadores. 
Será utilizada a apostila e lista de exercícios disponível na plataforma 
CPBprova para trabalhar resolução de exercícios. 

30/11 - 04/12  Leis de Kirchhoff: circuitos geradores-
receptores; Magnetismo: Imãs, Campo 
Magnético, Força Magnética sobre uma 
carga elétrica; Eletromagnetismo: Indução 
Eletromagnética  

Será feita revisão do conteúdo para o Trabalho de Reavaliação e a 
correção das atividades até então trabalhadas. 

07/12 - 11/12 Leis de Kirchhoff: circuitos geradores-
receptores; Magnetismo: Imãs, Campo 
Magnético, Força Magnética sobre uma 
carga elétrica; Eletromagnetismo: Indução 
Eletromagnética 

Será feita revisão do conteúdo para o Trabalho de Reavaliação e a 
correção das atividades até então trabalhadas. 

 
AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

Trabalho 1 Covid 19 – 4º Bim  - Valor: 4,0 – Conteúdo: Leis de Kirchhoff: circuitos geradores-receptores; Magnetismo: Imãs e Campo 

Magnético. 
Trabalho 2 Covid 19 – 4º Bim  - Valor: 4,0 – Conteúdo: Magnetismo: Campo Magnético e Força Magnética sobre uma carga elétrica; 

Eletromagnetismo: Indução Eletromagnética. 
Tarefas Covid 19 – 4º Bim – Valor: 2,0 
Reavaliação Covid 19 –  4º Bim – Valor: 4,0 – Conteúdo: Leis de Kirchhoff: circuitos geradores-receptores; Magnetismo: Imãs, Campo 

Magnético, Força Magnética sobre uma carga elétrica; Eletromagnetismo: Indução Eletromagnética 
 

 

Colégio Adventista Jardim dos Estados - CAJE 

Muito Além do Ensino  
    


