
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL 

ASSESSORIA DE APOIO CURRICULAR E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

EMENTA DO COMPONENTE CURRICULAR FÍSICA DO ENSINO MÉDIO 

COMPONENTE CURRICULAR: Física  

SÉRIE: 1ª 

EMENTA 

O Componente Curricular Física, na 1ª série do ensino médio, oportuniza o 
aprofundamento, consolidação e a ampliação das aprendizagens exploradas no ensino 
fundamental. Assim, busca desenvolver as habilidades que contemplam objetos de 
conhecimento relacionados à conservação da energia e da quantidade de movimento, 
eficiência de motores, tecnologias de obtenção de energia elétrica, matriz energética, 
história e filosofia da ciência e mecânica newtoniana, fornecendo suporte ao cidadão que 
possibilite a tomada de decisão baseada em argumentos científicos de forma mais ética, 
responsável, sustentável, que aperfeiçoem processos produtivos e melhorem as 
condições de vida. 

Obs.: os objetos de conhecimentos citados só fazem sentido se estiverem inseridos na 
proposta das habilidades previstas no currículo do Espírito Santo, levando em conta o 
verbo e o contexto proposto. 

 

OBJETIVOS GERAIS  

● Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e 
relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que 
aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e 
melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. 

● Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos 
para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução 
dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e 
responsáveis. 

● Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e 



 

tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens 
próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas 
locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a 
públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e 
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GOVERNO do Estado do Espírito Santo. Secretaria de Estado da Educação. Currículo ES 
2020: Ensino Fundamental: volume VIII. Vitória: SEDU, 2020.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

Livros disponíveis na plataforma Árvore de Livros: https://app.arvore.com.br/ 

 
ANJOS, Antônio Jorge Sena dos. Ensino de física: o significado atribuído às expressões 
matemáticas. 1. ed. Paraná: Editora Appris, 2020. 
 
FULGÊNCIO, Geraldo. Física de pai para filho. 1. ed. Porto Alegre: Editora AGE, 2013. 
 
MENEZES, Vivian Machado de. Ensino de física com experimentos de baixo custo. 
1. ed. Paraná: Editora Appris, 2018. 
 
ROSSI, Amanda Ferraz. Teatro e ensino de física: uma proposta inovadora para 
integrar ciência e arte. 1. ed. Editora Paco editorial, 2017. 
 

Consulte as Bibliografias na Bibioteca Virtual https://app.arvore.com.br/ e/ou no 

Catálogo de Livros Físicos https://bibliotecas.sedu.es.gov.br  
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