
Temas

ETEC – 1º ano

Aluno Data Tema
1 11/02/11 Movimentos: O que se move? Onde? Pra quê? Algo está em repouso?
2 18/02/11 Espaço: Algo pode existir sem ocupar espaço? O que é isso?
3 25/02/11 Tempo: Algo pode existir sem durar um tempo? O tempo é igual pra todo mundo?

4 04/03/11
5 11/03/11 Velocidade: O corpo humano suporta velocidades muito altas? Quanto?
6 18/03/11 Aceleração: Até que ponto aceleração está relacionada com velocidade?
7 25/03/11 Gravidade: Qualquer objeto cai com a mesma aceleração? Mesma velocidade?

8 01/04/11
9 08/04/11 Força gravitacional (Peso): Quem sente peso? Quem faz peso? Qual o seu peso?

10 15/04/11
11 22/04/11 Resistência do Ar: Existe velocidade limite para quem cai? E o avião, voa como?

12 29/04/11
*************************************************************************************************

13 06/05/11 Força Resultante: Com ela dá pra entender melhor as leis de Newton
14 13/05/11 Força de Tração/Tensão e Elástica: Aparecem onde? Roupas? Pele? Cabelo?

15 20/05/11
16 27/05/11 Impulso de uma força: Medida de quê? Onde?

17 03/06/11

18 10/06/11
19 17/06/11 Energia Cinética: Escondida, mas fundamental.
20 24/06/11 Energia Potencial (gravitacional e elástica): Dá pra guardar algo que nem dá pra ver?
21 01/07/11 Conservação da energia mecânica: A mais importante lei física de todos os tempos!

*************************************************************************************************
22 29/07/11 Astronomia x Astrologia: Quem estuda o quê e para quê?
23 05/08/11 Surgimento da ciência: Quando e porquê o homem inventou a ciência?
24 12/08/11 O movimento do Sol visto da Terra: Quem se movimenta em torno de quem?
25 19/08/11 Representação do céu no papel: Como fazer isso? Números? Dados?

26 26/08/11
27 02/09/11 O movimento das estrelas “fixas”: Fixas pra quem? Estão perto uma das outras?

28 09/09/11

29 16/09/11

30 23/09/11
31 30/09/11 Religião x Ciência na Idade Média: Foi possível conciliar? É possível hoje em dia?

*************************************************************************************************
32 07/10/11 Copérnico e seu modelo de Universo: Dê um passo e já não está no mesmo lugar.
33 14/10/11
34 21/10/11
35 28/10/11
36 04/11/11
37 11/11/11 Descartes e o universo múltiplo: Penso, logo, existo?
38 18/11/11 Newton e a Lei da Gravitação Universal: A explicação física!
39 25/11/11 Einstein e a Relatividade: A explicação de Newton não funciona mais?
40 02/12/11
41 09/12/11

Medidores de espaço e tempo: Dá pra medir alguma coisa sem comparar com outra 
coisa? 

Vetores x escalares: Que tipos de números existem? Pra que diferenciá-los? Desde 
quando existem os números que usamos?

Força Normal e Força de Atrito: O que é tão “normal” assim? É força de compressão? 
Quem atrita com quem?

Leis de Newton (1ª, 2ª e 3ª): Essas leis explicam o quê? São importantes! Por quê?  
Porquê um soco na parede machuca a mão?

Quantidade de movimento x velocidade: Quem mede melhor o movimento de um 
corpo?

Conservação da quantidade de movimento: No jogo de sinuca, num acidente com 
automóveis...
Trabalho de uma força e Potência: Como um carro é mais potente que outro? O que 
isso significa fisicamente?

Movimento do Sol por diferentes latitudes: O Sol nasce de forma igual pra todo 
mundo?

Aristóteles e seu modelo de Universo: Alguém precisa estruturar o que pensamos e 
enxergamos.
Ptolomeu e seu modelo de Universo: Com mais calma, mais precisão, muitos dados e 
um objetivo.
Evolução da Astronomia – Idade Média: Alguma coisa aconteceu com a Astronomia 
na chamada Idade das Trevas?

Bruno, Digges e outros: Finito ou Infinito? Eles tinham como saber?
Brahe, a reforma do calendário e o papa Gregório XIII: Vamos dividir o tempo?
Kepler e suas leis para o movimento dos astros: A matemática a favor da filosofia.
Galileu, a luneta e suas descobertas: Eppur si muove!

Doppler, Hubble e a expansão do Universo: É finito mas é infinito? Como assim?
A teoria do Big Bang: Ainda é só uma teoria, ou é verdade?
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