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Coordenador de área 

disciplinar   

Fernando Pires Valente 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Compreender os fundamentos da mecânica do ponto material e da ótica geométrica. 
Interpretar, analisar e resolver casos práticos envolvendo fenómenos físicos enquadrados 
com aqueles contextos.  

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Cinemática do ponto material: grandezas fundamentais e sua relação; Caracterização do 
movimento unidimensional: aplicação aos movimentos uniforme e uniformemente variado; 
Caracterização do movimento a duas dimensões: movimento circular uniforme e 
uniformemente variado; Componentes tangencial e normal da aceleração. 
Dinâmica do ponto material: leis de Newton para a dinâmica de translação e de rotação; 
Equilíbrio do corpo extenso; Equivalência de um sistema de forças; Princípio de conservação 
do momento linear; Princípio de conservação do momento angular; Princípio de conservação 
da energia mecânica. 
Ótica geométrica: Princípios e fundamentos da ótica geométrica; Caracterização de sistemas 
óticos constituídos por espelhos (esféricos e planos), dioptros (esféricos e planos) e lentes 
(côncavas e convexas).  
 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

O primeiro e segundo capítulos confinam os alicerces e os princípios fundamentais da 
mecânica clássica, numa perspetiva abrangente, particularmente relacionados com os 
movimentos e as suas causas. 
O terceiro capítulo abrange o estudo da interação da luz com sistemas óticos, fundamentado 
nos fenómenos da reflexão e refração. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

A metodologia de ensino será concretizada através da realização de aulas expositivas 
teóricas, teórico-práticas e interativas/demonstrativas. A avaliação consistirá na realização de 
testes e atividades práticas. 
 
 
6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

As metodologias de ensino preconizadas assentam em três matrizes de atuação, que definem 
o espaço do modus operante: teoria, análise e prática. No primeiro caso procurar-se-á trazer 
à luz os conceitos-chave, a sua relação entre eles e as condições de validade. No segundo 
caso, estimular-se-á a aplicação de conhecimentos e a análise crítica em estudos de caso. 
Finalmente, através de demonstrações práticas e atividades laboratoriais, serão propiciadas 
condições para a transferência de conhecimento em situações reais.   

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

É obrigatória uma assiduidade mínima de 60% às aulas. 

23 de junho de 2021 


