MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
COLÉGIO DE APLICAÇÃO
Av. Marechal Rondon S/N, Rosa Elze. CEP: 49100-000
(79) 3194-6930/6931 – direcao.codap@gmail.com –

CODAP, 23 de março de 2020
Olá bom dia, como estão todos vocês? Espero que todos vocês
estejam bem!!!
Olha a foto aí do lado.... O que ela tem de errado? O Prof. Não
sabe tirar uma self? O que está errado?
Pois bem, meus queridos alunos, é sobre esse e outros fenômenos
associadas a FÍSICA que fazem parte do nosso cotidiano, que vamos
estudar durante o ano letivo. E que nesses tempos de Corona Vírus
#FIQUEEMCASA, estaremos diariamente em contato. O que vamos
estudar? ENERGIA, TERMOFÍSICA, ÓPTICA E ONDAS.
No site do CODAP, e no SIGAA você encontrará o Plano de
Curso, que contém a ementa do curso, os objetivos da disciplina e os tópicos que serão estudados a cada
unidade. Você encontrará inicialmente 3 arquivos PDF. O primeiro um resumo dos roteiros de aula, comece
por ele. O segundo dois capítulos de um livro com os assuntos Trabalho e Energia, para aprofundamento. E o
terceiro, um arquivo, com experimentos caseiros e leituras complementares sobre ENERGIA.
Mas depois de fazer o download dos materiais, organize-se e para iniciar os estudos de FÍSICA, pense
o seguinte:
1. Pare e pense sobre as coisas que você tem na sua casa (objetos, aparelhos eletrônicos, elétricos,
hidráulicos ou mecânicos), no seu bairro ou na sua cidade. Nos fenômenos naturais que você observa no seu
cotidiano;
2. Faça no seu caderno, uma tabela com quatro colunas, uma para cada um dos temas acima
ENERGIA- TERMOFÍSICA- ÓPTICA -ONDAS.
3. A seguir escreva nas colunas, as coisas, objetos e fenômenos que você pensou no item dois. Você
poderá escrever o mesmo fenômeno ou objeto em duas ou mais colunas;
4. Agora faça uma consulta, via internet, nos buscadores de conteúdo
que você utiliza e faça uma pesquisa sobre os quatro eixos que estudaremos
esse ano;
5. Feito isso, passe para a leitura dos textos indicados e observe as
notícias no SIGAA, informando sobre filmes, vídeos, simuladores virtuais, e
listas de exercícios. Fique ligado no SIGAA. Dúvidas entre em contato.
Ah! E aí, o Prof. Não sabe fazer self????
Cuide-se, proteja-se, isso vai passar e estaremos juntos novamente....
Prof. Nemésio Augusto, nemesiocodapufs@gmail.com
BOM ESTUDO!!!!!

