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Planificação Anual    FÍSICA – 12º ANO    Ano letivo 2019/2020 

Calendarização Subdomínio 
Nº de aulas previstas (blocos de 

90 minutos) 
Metas curriculares 

1º Período 

Início: 
13/09/2019 

Fim: 
17/12/2019 

 

 

Unidade I – Mecânica 

1.1 – Cinemática da partícula em 
movimentos a duas dimensões 

1.2 – Movimentos sob a ação de uma 
força resultante constante 

1.3 – Movimentos de corpos sujeitos a 
ligações 

1.4 – Centro de massa e momento 
linear de sistemas de partículas 

 

       26 

● Descrever movimentos a duas dimensões utilizando 
grandezas cinemáticas; analisar movimentos de corpos sujeitos 
a ligações aplicando a Segunda Lei de Newton, expressa num 
sistema cartesiano fixo ou num sistema ligado à partícula, e por 
considerações energéticas. 

 

● Descrever o movimento de um sistema de partículas através 
do centro de massa, caracterizando-o do ponto de vista 
cinemático e dinâmico, e interpretar situações do quotidiano 
com base nessas características. 

2º Período 

Início: 
06/01/2020 

Fim: 
27/03/2020 

 

Unidade I – Mecânica (continuação) 

1.5 – Fluidos 22 

● Caracterizar fluidos em repouso com base na pressão, força 
de pressão e impulsão, explicando situações com base na Lei 
Fundamental da Hidrostática e na Lei de Arquimedes; 
reconhecer a existência de forças que se opõem ao movimento 
de um corpo num fluido e a sua dependência com a velocidade 
do corpo e as características do fluido e do corpo. 
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Unidade II - Campos de forças 

   2.1. Campo gravítico 

  2.2. Campo elétrico 

  2.3. Ação de campos magnéticos 
sobre cargas em movimento e 
correntes elétricas 

 

 

● Compreender as interações entre massas, descrevendo-as 
através da grandeza campo gravítico e de considerações 
energéticas; caracterizar o campo gravítico terrestre. 
● Compreender as interações entre cargas elétricas, 
descrevendo-as através do campo elétrico ou usando 
considerações energéticas, e caracterizar condutores em 
equilíbrio eletrostático; caracterizar um condensador e 
identificar aplicações. 
● Caracterizar as forças exercidas por campos magnéticos 
sobre cargas elétricas em movimento e descrever os 
movimentos dessas cargas, explicando o funcionamento de 
alguns dispositivos com base nelas; caracterizar as forças 
exercidas por campos magnéticos sobre correntes elétricas. 

3º Período 

Início: 
14/04/2020 

Unidade III – Física Moderna 

3.1. - Introdução à Física Quântica 

        3.2. - Núcleos atómicos e 

radioatividade 

14 

● Reconhecer a insuficiência das teorias clássicas na 
explicação da radiação do corpo negro e do efeito fotoelétrico e 
o papel desempenhado por Planck e Einstein, com a introdução 
da quantização da energia e da teoria dos fotões, na origem de 
um novo ramo da física – a física quântica. 
● Reconhecer a existência de núcleos instáveis, caracterizar 
emissões radioativas e processos de fusão e cisão nuclear e 
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Fim: 
04/06/2020 

 

interpretar quantitativamente decaimentos radioativos; 
reconhecer a importância da radioatividade na ciência, na 
tecnologia e na sociedade. 
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