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FISICA AULA POR AULA
O entendimento da matéria na velocidade da luz.

AUTORES

Claudio Xavier 
Licenciado na área de Ciências e Matemática. 

Pós-graduado em Educação Matemática pela 

Universidade Estadual de Montes Claros-MG. 

Assessor de Física e Matemática em escolas públicas 

e particulares. Professor das Faculdades Pitágoras de 

Montes Claros. Atuou como professor e coordenador 

pedagógico na rede particular de ensino em São Paulo.

Benigno Barreto
Licenciado na área de Ciências em Física. Mestre 

em Educação pela Unicamp-SP. Pós-graduado 

na área de Educação em Física pela Unicamp-SP. 

Assessor de Física e Matemática em escolas públicas 

e particulares. Professor de Física e Matemática das 

redes estadual e particular de São Paulo. Atuou na 

Ofi cina Pedagógica da rede estadual de São Paulo.
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PONTOS FORTES

::  A teoria é desenvolvida de 

forma clara e com linguagem 

simples, partindo do 

conhecimento prévio 

dos alunos. 

::  Apresenta, com um destaque 

gráfi co especial, a história, 

a evolução da Física, além 

de falar sobre tecnologia. 

::  Propõe exercícios com 

diferentes graus de 

difi culdade, incluindo questões 

de vestibulares de todo o país.

::  Oferece um complemento para o professor com 

orientações metodológicas e resoluções de todos os 

exercícios da coleção.
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Aborda os 
conteúdos 
de maneira 
contextualizada, 
com elementos 
do cotidiano 
do aluno.

difi culdade, incluindo questões 



Para verifi car o conhecimento prévio 

sobre o assunto que será tratado, na 

Abertura de cada unidade é proposto 

um levantamento de questões. Após 

o desenvolvimento do conteúdo, 

essa questão é revista e o aluno pode 

reformular sua resposta e conferir a 

resolução na seção De volta ao começo.

A obra apresenta duas seções de 

atividades: Elabore as resoluções e 

Elabore em casa.

COLEÇÃO FÍSICA AULA POR AULA

Elabore as resoluções
Exercícios com baixo 
grau de difi culdade 
para sistematizar 
o conhecimento 
e avaliar o que foi 
compreendido do 
assunto.
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ESTRUTURA DA COLEÇÃO  

A coleção contempla todo o programa exigido pelos 

principais exames vestibulares do país. Distribuição 

dos três volumes: Mecânica; Mecânica dos Fluidos, 

Termologia e Óptica; Eletromagnetismo, Ondulatória 

e Física Moderna.

 

A primeira unidade de cada volume, Os caminhos 

da Física, tem como objetivo contar ao aluno um 

pouco da evolução da Física. Trata da história e da 

tecnologia e possui destaque gráfi co especial. 

Central de Atendimento: 0800 772 2300

CÓDIGO
25067COL22



Em frente ao Enem 

Questões atuais do Exame Nacional do 

Ensino Médio.

Vendo a Física com outro olhar 

Traz a indicação de três fi lmes para você 

explorar durante o ano letivo. Mais ferramentas 

motivadoras para favorecer a construção do 

conhecimento.
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Elabore em casa

Exercícios com grau de difi culdade um pouco 

maior. Inclui questões de vestibulares de todo 

o país, excelentes para quem quer se preparar 

melhor.

Você saberia dizer...

Esta seção propõe ao aluno uma situação 

desafi adora relacionada com o tema a ser 

estudado, para que ele possa se envolver com 

o assunto, revelar suas ideias e conviver com 

outros questionamentos.
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Pense além
Desafi os lúdicos e 
bem-humorados têm 
o objetivo de abordar 
aspectos do tema em 
estudo, em contextos 
diferentes. 



Os alunos vão descobrir que são muito mais 
que partículas no universo.

AUTORES

Maurício Pietrocola
Licenciado em Física e mestre em Ensino de 

Ciências pela Universidade de São Paulo. Doutor em 

Epistemologia e História das Ciências pela Universidade 

de Paris VII. Foi professor de Física de escolas de 

Ensino Médio. É atualmente professor associado da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.

Alexander Pogibin
Pedagogo, licenciado em Física pela Universidade 

de São Paulo. Ex-professor de escolas públicas e 

particulares. Participante de diversos projetos na área 

de ensino de Física e de Educação em geral.

Renata de Andrade
Licenciada em Física pela Universidade de São Paulo, 

é professora de escolas públicas e particulares de 

Ensino Médio e mestranda em Ensino de Ciências 

pela Universidade de São Paulo. Já atuou em museus 

de ciências e shows de divulgação científi ca.

Talita Raquel Romero
Licenciada em Física pela Universidade de São Paulo, 

já atuou na formação de professores de Ciências. 

Atualmente realiza pesquisas e produção de material 

didático com o Nupic – Núcleo de Pesquisa em 

Inovações Curriculares e é mestranda em Ensino de 

Ciências pela USP.
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FISICA EM CONTEXTOS
PESSOAL – SOCIAL – HISTORICO
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PONTOS FORTES

::  A obra busca ser um compromisso entre uma abordagem 

tradicional – permanecem a resolução de problemas 

numéricos, os exercícios clássicos e o formalismo matemático 

– e inovadora – as atividades diferenciadas, os contextos 

tirados do cotidiano, os conteúdos de Física Moderna – 

e como ponto forte a abordagem histórica. 

::  Leva os alunos a re-signifi carem 

seu cotidiano com base nos 

conhecimentos físicos.

::  Ricamente ilustrada e com 

diversas fotografi as, tanto 

históricas quanto modernas.
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 A linguagem, apesar 
de simples, clara e em 
tom de conversa com 
o aluno, não deixa 
de atender ao rigor 
científi co.



ESTRUTURA DA 
COLEÇÃO  

O conteúdo é distribuído de forma 

diferenciada, reunido em grandes blocos 

temáticos nos três volumes: Movimento, 

Força e Astronomia; Energia, Calor, Luz e 

Som; Eletricidade e Magnetismo, Ondas 

Eletromagnéticas, Radiação e Matéria.

Confi ra algumas seções:

Explorando o assunto

Questões para a interpretação do 

texto ou para a problematização de um 

conceito recém-apresentado em um 

contexto diferente.

Explorando a situação

Pretende aprofundar a discussão de 

um conceito físico em uma situação 

específi ca, geralmente próxima ao 

cotidiano do aluno.

Técnica e tecnologia

A relação da Física, em particular 

do conteúdo apresentado, com a 

tecnologia. Desenvolve parte da história 

da técnica ligada à produção de um 

conhecimento científi co.

O cientista no tempo e na história 

Pequena biografi a dos principais 

cientistas, com caráter social e humano. 
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COLEÇÃO FÍSICA EM CONTEXTOS

Ordem de grandeza
Seção que traz valores numéricos 
para algumas grandezas físicas 
relacionadas aos conceitos 
estudados. O aluno conhece os 
fenômenos físicos também em 
termos quantitativos.

Central de Atendimento: 0800 772 2300
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Por dentro do conceito

Aponta alguns detalhes mais específi cos 

de um conceito e que são apresentados 

separadamente, deixando no texto a 

parte conceitual mais relevante para a 

compreensão fenomenológica. 

Pesquise, proponha e debata

Seção com atividades que envolvem 

pesquisa em diferentes meios de 

comunicação. Com o conhecimento 

adquirido por meio da pesquisa, os 

alunos são convidados a confeccionar 

um cartaz, apresentar slides digitais, 

entre outros, e mostrá-los para o 

restante da sala. 

Problema aberto

Por ser um enunciado aberto, podem-se 

admitir diferentes respostas, porém 

estas devem estar de acordo com um 

levantamento de hipóteses e raciocínio 

coerente. 

Foi assim – Investigue com 

o pesquisador 

Neste tipo de atividade, o trabalho é 

feito com o texto original (traduzido) de 

um importante cientista (pesquisador) 

do passado. O objetivo é levar o 

aluno a (re)conhecer a história de um 

conceito físico, em muitos casos, não 

prontamente defi nido e/ou enunciado 

como o apresentado no texto do livro. 

Acesse: www.ftd.com.br/pnld2012

Experimento – Investigue 
você mesmo
Atividades de investigação, com 
levantamento de hipóteses, e 
não experimentos de simples 
constatação. Os procedimentos 
experimentais utilizam materiais 
de baixo custo e podem ser 
feitos em sala de aula. 
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