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Apresentação 

Prezado professor! 

O presente texto tem por objetivo oferecer alguns subsídios para o desenvolvimento de uma 

abordagem alternativa para introduzir ou diversificar o estudo da Física no Ensino Fundamental através 

da metodologia pedagógica ensino por projetos1. 

As estratégias aqui descritas visam incentivar a curiosidade dos estudantes e instigá-los à 

pesquisa, à busca de respostas às perguntas por eles formuladas e, consequentemente, à construção 

da autonomia crítica e intelectual. 

A metodologia mostra-se também viável para alcançar uma melhoria na qualidade de ensino, 

há muito almejada por políticas públicas educacionais como, por exemplo, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica (BRASIL, 2010) no sentido de promover um ensino de Física 

mais próximo das expectativas e necessidades dos jovens do mundo de hoje. 

A abordagem aqui apresentada foi testada e aplicada em duas turmas de 9º ano do Ensino 

Fundamental (turmas cicladas, C30) de uma escola pública da rede municipal de Porto Alegre, RS, em 

horário regular e teve excelente receptividade por parte dos alunos e também da professora titular das 

turmas. Esta aplicação está mais detalhada na Dissertação de Mestrado Profissional de Jeferson Barp 

intitulada Uma proposta de trabalho orientada por projetos de pesquisa para introduzir temas de Física 

no 9º ano do ensino fundamental,que pode ser encontrada no repositório digital do sistema de 

bibliotecas da UFRGS. 

Este material não tem por objetivo esgotar as possibilidades da metodologia de ensino por 

projetos, mas visa estimular o professor a pensar em alternativas didáticas e ter novas ideias para 

enriquecer suas aulas. Embora a proposta descrita neste módulo didático esteja fechada e dê conta de 

todo um ciclo da aplicação da metodologia, ela não está acabada e não deve ser tomada rigidamente, 

pois acreditamos que o professor precisa ter a liberdade para fazer as implementações e modificações 

pertinentes à sua realidade.  

Um dos grandes méritos da abordagem (ensino por projetos) é dar espaço para o inesperado, 

o imprevisto e ter flexibilidade para atualizar o planejamento conforme o ritmo de desenvolvimento dos 

miniprojetos. Espera-se que o professor consiga, ao longo de sua implementação, instigar e criar 

situações que desafiem seus alunos, permitindo que eles possam elaborar questões e buscar as 

possíveis respostas aos seus questionamentos. 

A aplicação deste material deu-se inicialmente em duas turmas de 9º ano do Ensino 

Fundamental, como já comentado, mas entendemos que com poucas alterações a metodologia aqui 

proposta possa também ser aplicada com a mesma sequência didática em turmas de Ensino Médio. 

Outro ponto importante de ser destacado ao professor é que em nossa aplicação usamos toda a carga 

horária de ciências (duas horas-aula semanais) durante cinco semanas, mas entendemos que poderia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  A	  estratégia	  de	  ensino	  por	  projetos	  nos	  desenvolvimentos	  teóricos	  mais	  recentes	  circula	  com	  distintas	  
denominações	  como	  trabalho	  por	  projetos,	  projetos	  de	  trabalho,	  pedagogia	  de	  projetos,	  (García-‐Vera,	  2012)	  
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ser interessante usar metade da carga horária (uma hora-aula semanal) ao longo de 10 semanas, 

dando aos alunos mais tempo para aprofundar ainda mais as suas pesquisas. 

A metodologia esteve baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e na 

perspectiva metodológica de Hernández e Ventura, cujos aspectos mais relevantes e relacionados com 

esta proposta serão apresentados nos itens que se seguem. 

Assim, esperamos que este produto educacional possa indicar algumas novas direções para 

tornar o seu fazer pedagógico mais diversificado e atrativo aos educandos. E quem sabe desta forma 

fazê-los se interessar mais por Ciências, e especialmente pela Física. 
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Referencial Teórico: Teoria da aprendizagem significativa 

A presente proposta está referenciada na Teoria da Aprendizagem Significativa de David 

Ausubel que entende que o armazenamento de informações na mente do ser que aprende forma um 

complexo organizado conhecido como estrutura cognitiva. Aprendizagem significativa, então, significa 

organização e integração do novo conhecimento nesta estrutura cognitiva. Para ele, um fator muito 

importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe, sendo que o papel do 

professor é mapear isso e ensiná-lo de acordo (MOREIRA, 1999, p. 152). 

Para Ausubel,	   a	   aprendizagem	   significativa	   ocorre	   quanto	   um	   novo	   conhecimento	   adquire	  

significado,	  interagindo	  de	  maneira	  “não	  arbitrária”	  e	  “não	  literal”	  com	  os	  conhecimentos	  prévios	  dos	  

alunos,	  que	  ele	  chama	  de	  subsunçores.	  	  

Não	  arbitrariedade	  significa	  que	  o	  novo	  conhecimento	  não	  se	  relaciona	  com	  qualquer	  aspecto	  

(ou	  conceito)	  da	  estrutura	  cognitiva,	  mas	  sim	  com	  conhecimentos	  relevantes	  e	  suficientemente	  claros	  

(os	   subsunçores,	   que	   são	   ideais,	   proposições,	   conceitos	   pré-‐existentes	   na	   mente	   do	   aprendiz)	   que	  

organizam	  e	  fixam	  os	  novos	  conceitos	  quando	  estes	  se	  ancoram.	  Não	  literalidade	  significa	  que	  o	  que	  é	  

incorporado	  à	  estrutura	  cognitiva	  do	  sujeito	  que	  aprende	  pode	  ser	  expresso	  de	  diferentes	  maneiras,	  

através	  de	  distintos	  signos	  ou	  grupos	  de	  signos,	  equivalentes	  em	  termos	  de	  significados	  (isto	  é,	  não	  é	  

ao	  pé	  da	  letra).	   

Ausubel coloca duas condições para que a aprendizagem possa ser significativa para o 

estudante: 1) que o material instrucional seja potencialmente significativo, isto é, relacionável com a 

estrutura cognitiva do aprendiz; 2) que o aluno tenha predisposição para aprender.  

Esses dois fatores são importantes e estão associados à presente proposta de ensino por 

projetos, na medida em que esta faz do aluno um agente do seu desenvolvimento cognitivo, a partir 

dos seus interesses e de suas vivências. Ou seja, a pedagogia de projetos pode proporcionar uma 

aprendizagem com significado dado que o aluno se envolve cognitiva, emocional e psicomotoramente 

na busca pelo conhecimento, não ficando restrito à memorização ou à aprendizagem mecânica2. Para 

Ausubel (MOREIRA, 1997), quando o material de aprendizagem é relacionável à estrutura cognitiva do 

aprendiz de maneira não arbitrária e substantiva, ou seja, quando resulta na aquisição de significados 

para o sujeito, a aprendizagem é dita significativa.  

Outro aspecto relevante dessa teoria diz respeito ao aspecto motivacional, isto é, requer que o 

aprendiz manifeste predisposição para relacionar o novo material de modo substantivo e não arbitrário 

a sua estrutura cognitiva, que é hierárquica. Isto significa que para aprender significativamente o aluno 

deve querer relacionar o novo conteúdo ao seu conhecimento prévio.  

Nesse sentido, novamente, entendemos que o ensino por projetos pode auxiliar na promoção 

de uma aprendizagem significativa, pois, quando damos ao aluno certa autonomia para refletir e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   Aprendizagem	  mecânica	   seria	   o	   extremo	   de	   um	   contínuo	   em	   que	   na	   outra	   ponta	   há	   a	   aprendizagem	   com	  
significado	  (não	  são	  conceitos	  dicotômicos,	  mas	  se	  encontram	  em	  extremos	  opostos	  de	  um	  contínuo	  de	  	  níveis	  
de	  aprendizagem).	  
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escolher os tópicos de seu interesse, e também quando incentivamos a colaboração mútua entre 

alunos e entre alunos e professor, estamos nos alinhando a preceitos fundamentais da teoria da 

aprendizagem significativa, engastando os alunos em um processo afetivo, cognitivo e psicomotor. 

 

Figura 1: Mapa conceitual que sintetiza a Teoria da Aprendizagem Significativa. 

 

Fonte: o autor. 

 

Para facilitar a aprendizagem significativa no ensino de Física, por exemplo, que é o objetivo da 

abordagem aqui apresentada, é recomendável, na perspectiva ausubeliana, começar apresentando 

conceitos mais gerais e inclusivos. Particularmente isto foi o que visamos fazer ao propor o ensino por 

microprojetos para introduzir conceitos de Física no Ensino Fundamental. Entendemos que aqui 

aparece uma clara associação do nosso referencial teórico com a metodologia de projetos dado que o 

primeiro contato dos alunos com a Física (no Ensino fundamental) pode acontecer de forma bastante 

qualitativa, através de uma visão geral de conceitos inclusivos para, depois, ser aprofundada no Ensino 

Médio. Mas o mais importante é que a metodologia de projetos é altamente propositiva e incentiva os 

alunos a quererem saber. 
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Referencial Metodológico: Ensino por projetos segundo Hernández e  Ventura 

Outra perspectiva adotada neste trabalho é o que esteve na base da reforma da escola 

espanhola, especialmente o relato de Hernández e Ventura (1998). Segundo esses autores o trabalho 

por projetos se traduz em oportunidade de operacionalizar o desejo de mudança de quem ensina, tanto 

em sua vida profissional quanto na forma de se relacionar com a informação para transformá-la em 

saber a ser compartilhado.  

A metodologia de projetos prevê a programação de uma sequência de ensino que dialoga com 

o referencial de aprendizagem de Ausubel, pois o objetivo principal é selecionar, estruturar e organizar 

os conteúdos de ensino para facilitar sua assimilação e o desenvolvimento e aptidões e conhecimento 

próprio. Também permite organizar currículos em espiral (BRUNER, 1969 apud HERNÁNDEZ; 

VENTURA, 1998, p. 38), que toma por base a noção de começar com os princípios fundamentais da 

matéria de ensino e visa, gradativamente, desenvolver níveis de complexidade. 

O que está por trás, assim, do ensino por projetos é a possibilidade de formar, através da 

formação inicial ou continuada, docentes mais reflexivos e discentes mais proativos, que busquem por 

si mesmos as respostas para suas necessidades, para suas curiosidades e que sejam capazes de 

selecionar a informação para complementar sua aprendizagem, buscando torná-la significativa. 

Um detalhamento da sequência de atividades do docente, segundo Hernández e Ventura, pode 

ser assim descrito: 

a) especificar um “fio condutor” → relacionando com o Projeto Pedagógico da escola (se for o 

caso de a instituição estar envolvida com currículo por projetos), ou, então, destacando alguns 

problemas que devem ser desenvolvidos ao longo das etapas; 

b) buscar materiais → fazer uma previsão dos conteúdos e objetivos (conceitos e 

procedimentos) de maneira que fique claro “o que se pretende que os grupos aprendam com os 

projetos”; 

c) estudar e preparar o tema → selecionar e atualizar as informações em torno do tema (ou 

problema) com critérios de novidade (propondo perguntas, sugerindo paradoxos, problematizando) de 

forma que os alunos construam conhecimentos. Isto inclui selecionar fontes, contrastar fontes, sugerir 

espaços educativos dentro da escola; 

d) envolver os grupos → criar um clima de envolvimento e interesse (nos grupos e em cada 

estudante) reforçando a consciência de aprender no grupo, com o grupo; 

e) destacar o sentido funcional do projeto → fazer uma previsão dos recursos e materiais 

instrucionais (de consulta ensinando os alunos como acessar, como selecionar textos) de forma a 

mostrar que o tema é atual e relevante; 

f) manter uma atitude de avaliação continuada, formativa → planejar uma pauta de reflexões e 

acompanhamento dos projetos na forma de uma sequência de avaliação: 

i) inicial - anotar “o que sabem”, “quais suas hipóteses iniciais”; 

ii) formativa - acompanhar as “dúvidas que surgem”, “como estão participando, 

acompanhando o projeto”; 
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iii) final - “o que acredita que os estudantes aprenderam”, “são capazes de estabelecer 

outras relações?”; 

g) recapitular o processo seguido pelos estudantes → ordenar e retomar o processo que se 

realizou ao longo dos projetos em forma de programação “a posteriori”, construir uma espécie de 

memória para subsidiar um intercâmbio com outros docentes, compatibilizando com os objetivos finais 

e com o currículo da escola (de forma que possa ser um ponto de partida para outros projetos). 

Sintetizamos as ideias apresentadas no Quadro 01, abaixo: 

 Figura 2: Sequência das atividades do docente na perspectiva de Hernández e Ventura (1998). 

 

 Fonte: o autor. 

No entanto, os autores (ibid.) destacam que essa forma de intervenção não é homogênea, não 

deve ser tomada como uma receita, podendo gerar variações e adaptações. Deve-se ter presente que 

há diferenças entre espaços e situações de ensino-aprendizagem que refletem a forma como o 

professorado organiza sua prática, a necessidade (ou não) de preparar os alunos para 

exames/avaliações, as reflexões críticas sobre a própria prática, etc. 

Com relação à avaliação alguns recursos são sugeridos por esses autores, como índices (que 

listam pontos a serem pesquisados para delimitar uma situação concreta no desenvolvimento de um 

projeto), guias, diários de bordo, etc. que auxiliam a organizar informações, planejar novos passos e 

que permitem incorporar novas estratégias de aprendizagem que podem ser utilizadas, além do 

trabalho por projetos, em outras situações. O exame desses documentos pode mostrar se os 

estudantes captaram os conceitos científicos e o que foi trabalhado nos projetos. As interações dos 

grupos com o docente, contudo, são importantes e necessárias, pois podem dar indícios sobre se os 

alunos estão aprendendo. 
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Fizemos aqui uma breve síntese buscando mostrar que, da perspectiva dos autores que nos 

servem de referência (ibid.), o ensino por projetos é um processo coletivo em que distintos atores 

assumem diferentes papéis, mas que a ênfase está nos educandos, nas apresentações dos alunos, 

nas suas formas de organização das informações a fim de que, incorporando discussões, pesquisas, 

leituras, vídeos, etc. ao longo do processo de construção dos projetos, tornem sua aprendizagem mais 

significativa, como propõe Ausubel.  

Dado que se trata de uma síntese muito breve, sugerimos que os professores, sempre que 

julgarem necessário, consultem obras originais de Hernández e Ventura, que são de fácil leitura. 

Algumas obras destes autores assim como a indicação de alguns artigos relacionados ao ensino por 

projetos aparecem nas referências ao final deste trabalho. 
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Planejamento 

A estratégia didática aqui apresentada, à luz da perspectiva metodológica e pedagógica de 

Hernández e Ventura (1998), como já mencionamos, está baseada no  ensino por projetos e visa 

especialmente tirar o aluno da passividade, que é característica do ensino tradicional, e colocá-lo na 

posição de agente construtor de sua aprendizagem. 

Levando esses aspectos em consideração, a organização das aulas está proposta como 

mostrado no quadro abaixo: 

Apresentação das etapas da proposta de ensino por projetos  

Aula Proposta para o encontro: (1 h-a) Objetivos  

1º 
Apresentação da proposta. 

Divisão da turma em grupos. 

Organizar a turma em grupos; 

Sugerir e elencar possíveis temas de 

Física de interesse dos grupos.  

2º 
Escolha dos temas dos projetos.  

Construção de um “diário de bordo”. 

Definição do tema; 

Relato dos motivos (i.e., explicar o que 

levou o grupo àquela escolha); 

Relatar aos dois primeiros encontros em 

um caderno que foi tomado como sendo 

o “diário de bordo” de cada grupo e que 

continha o índice, ou planejamento inicial 

(perguntas, hipóteses, etc.). 

3º 

Busca por materiais/textos significativos 

(Google Acadêmico). Leitura compartilhada 

de textos, artigos, podendo incluir sites da 

internet, confiáveis e previamente 

selecionados, simulações, vídeos, etc. 

Construção de uma ficha de leitura de 

textos visando trabalhar a habilidade de 

interpretação e de síntese de 

informações. 

4º 

Apresentação de como elaborar um plano de 

pesquisa, oferecendo templetes para auxiliar 

os alunos na escrita do plano/miniprojeto. 

Elaboração da ficha do Plano de 

pesquisa; 

Anotações no diário de bordo. 

5º 

Continuidade da pesquisa (busca de 

informações), elaboração do trabalho, 

conversa com os grupos sobre o andamento 

do trabalho (orientação). 

Contato com textos didáticos; 

Definição dos tópicos de Física; 

Orientação do professor no sentido de: 

1) evitar que as “questões de pesquisa” 

fossem amplas demais;  

2) esclarecer que podem surgir a partir 

das leituras novas questões ou 

reformulação da questão inicial. 

6º Diálogo sobre o andamento dos projetos. 
Orientação sobre como fazer “citação de 

fontes de pesquisa”; 
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7º 
Orientação sobre como elaborar um 

resumo/pôster. 

Orientações do professor sobre 

elaboração de “síntese do projeto”; 

 

8º Elaboração de um pôster. 

Interação com os grupos e orientação 

sobre a construção do pôster/pôster; 

 

9º 
Entrega dos pôsteres. 

Apresentação final dos projetos. 

Apresentação dos microprojetos pelos 

grupos ao grande grupo e 

compartilhamento dos conhecimentos 

construídos e/ou resignificados ao longo 

do processo. 

10º 

Discussão com grande grupo sobre os 

aspectos positivos e negativos do trabalho 

com projetos; dificuldades enfrentadas, 

vantagens observadas, perspectivas futuras. 

Escolha dos melhores trabalhos. 

Avaliação global da proposta de ensino 

por projeto; 

Auto avaliação dos grupos e escolha dos 

melhores projetos; 

Encerramento das atividades e escuta 

das falas dos estudantes sobre a 

sequência desenvolvida. 

 

A programação descrita acima será detalhada nos planos de aula, em que faremos algumas 

sugestões de abordagem, estimativas de tempo e alguns comentários pertinentes a cada aula. Na 

sequência apresentaremos os materiais que compõem o módulo como foi por nós aplicado (os slides, 

os textos, os formulários, as dicas, etc.). Mas isto é apenas uma sugestão. Alterações, 

complementações, modificações são possíveis e altamente incentivadas sempre que a realidade 

enfrentada pelo professor assim o exigir. 

Assim, todos os momentos aqui apresentados são sugestões. Foram utilizados na 

implementação de um módulo de ensino por projetos para introduzir a disciplina de Física em uma 

escola pública no Ensino Fundamental e mostraram-se adequados. É aconselhável executar a 

sequência de slides preparados para o Primeiro Encontro que têm o objetivo de fazer uma primeira 

conversa sobre o que é ciência, em que consiste o trabalho dos cientistas, que tipos de temas podem 

ser foco de investigação, etc.. A ideia é sugerir temas instigantes buscando envolver os alunos para 

que façam perguntas, manifestem curiosidades e reflitam sobre qual tema elegem como objeto de 

pesquisa de seu microprojeto. 

Como o cerne do ensino por projetos é o trabalho e a pesquisa colaborativos, sugere-se que 

desde o primeiro encontro sejam constituídos os grupos, que serão mantidos até o final do módulo. 

Para tal, sugere-se utilizar a “ficha de identificação de grupo” que aparece após os slides (do primeiro 

encontro). 
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Tempo:  

1 hora-aula 

Objetivos de ensino: 

• apresentar o professor; 

• apresentar a proposta aos alunos;  

• exemplificar a atividade a ser realizada; 

• envolver, desfiar e engajar os alunos na atividade; 

• compor os grupos de trabalho (grupos de alunos); 

• iniciar a seleção dos temas a serem desenvolvidos (pelos grupos); 

• deixar claro que se trata de um primeiro contato com a Física. 

Conteúdo: 

• apresentação da metodologia de projetos (ou ensino por projetos). 

Recursos:  

• materiais de uso comum; 

• projetor e computador;  

• slides da apresentação inicial; 

• ficha de identificação do grupo  

Procedimentos: 

 Pretende-se dividir o tempo com os alunos em diferentes momentos conforme o quadro abaixo: 

Tempo Descrição da atividade 

5 min • Preparação para o início da aula. 

10 min 
• O professor faz sua apresentação pessoal e uma explicação sobre os objetivos de 

sua intervenção (e da metodologia de ensino por projetos). 

• Abre um breve espaço para perguntas. 

15 min 
• O professor incita a curiosidade e pergunta aos alunos: “O que faz um cientista?”. 

• Apresenta slides (ou um breve resumo em formato de texto) sobre o projeto, divisão 

de grupos e escolha do tema. 

10 min • Propõe que os alunos se organizem em grupos de até quatro (4) componentes e 

propõe que iniciem o preenchimento da ficha de identificação do grupo.  

10 min • Apresenta slides (ou elenca no quadro) possíveis temas de pesquisa a serem 

escolhidos pelos grupos. 

PLANO	  DE	  AULA	  –	  1	  	  (Apresentação	  –	  Temas)	  
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• Abre espaço para sugestões dos alunos. 

5 min • Apresenta slides (ou lista no quadro) as tarefas a serem executadas para o próximo 

encontro. 

 

Avaliação formativa (contínua):  

• participação e envolvimento nas atividades propostas (isto estará registrado no “diário de 

bordo”); Preenchimento da ficha de identificação do grupo; 

• capacidade organização e de trabalhar em grupos; 

 

 

Desenvolvimento – sugestões	  ao	  professor:	  
	  
Em	  um	  primeiro	  momento,	  o	  professor	  apresenta	  a	  proposta,	  especifica	  as	  várias	  etapas	  do	  “ensino	  

por	  projetos”	  e	  destaca	  a	  importância	  da	  participação	  de	  todos	  desde	  a	  definição	  do	  tema,	  escolha	  da	  

pergunta-‐chave	  a	   ser	   respondida,	  a	  elaboração	  das	  pesquisas	  a	   serem	  realizadas	  em	   livros,	  sites	  de	  

internet	   ou	   outros	  materiais	   indicados	   pelo	   docente	   (ou	   identificados	   pelos	   próprios	   alunos)	   até	   a	  

preparação	  do	  material	  (pôsteres,	  cartazes,	  etc.)	  para	  a	  apresentação	  dos	  microprojetos	  à	  turma.	  

É	   importante	   chamar	  a	  atenção	  para	  a	  mudança	  de	  postura,	   isto	  é,	  no	  ensino	  por	  projetos	   o	   aluno	  

precisa	  ser	  ativo	  e	  o	  professor	  deixa	  de	  ser	  um	  transmissor	  de	  conhecimentos	  para	  ser	  um	  mediador.	  

A	  partir	  de	  um	  conjunto	  de	  questionamentos	  apresentados	  na	  sequência	  (ou	  outros),	  promover	  um	  

diálogo	   para	   ter	   uma	   ideia	   do	   que	   os	   alunos	   sabem	   sobre	   Física,	   se	   apresentam	   concepções	   sobre	  

temas	   ligados	   à	   Física.	   Podem-‐se	   anotar	   no	   quadro	   as	   ideias	   apresentadas	   e	   fazer	   uma	   ampla	  

discussão	  incentivando	  a	  participação	  de	  todos	  no	  debate.	  

Algumas	  questões	  para	  reflexão	  e	  discussão	  inicial:	  

-‐	  O	  que	  é	  Física?	  

-‐	  Em	  que	  consiste	  o	  trabalho	  dos	  físicos?	  

-‐	  O	  que	  diferencia	  a	  ciência	  de	  outras	  atividades	  humanas?	  

	  Na	   sequência	   solicita	   que	   os	   alunos	   se	   organizem	   em	   grupos	   (no	  máximo	   quatro	   componentes)	   e	  

alerta	   que	   estes	   permanecerão	   fixos	   até	   o	   final	   do	  módulo.	   Pede	  para	   que	   cada	   grupo	  preencha	   a	  

“Ficha	   de	   Identificação	   do	   Grupo”,	   que	   é	   apresentada	   a	   seguir	   como	   forma	   de	   passar	   a	   noção	   de	  

constituição	  de	  uma	  equipe	  de	  trabalho.	  

Mas	  o	  objetivo	  principal	  da	  primeira	  aula	  é	  problematizar	  e	  mobilizar	  os	  alunos	  a	  “quererem	  	  saber”,	  a	  
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tornarem-‐se	   curiosos	   sobre	   temas	   diversos	   da	   Física.	   Para	   isto,	   sugere-‐se	   fortemente	   que	   seja	  

especificado	  um	  “fio	  condutor”	  que	  norteie	  todos	  os	  microprojetos	  dos	  diferentes	  grupos.	  Em	  nossa	  

aplicação,	  como	  se	  tratavam	  de	  turmas	  de	  9º	  ano	  do	  Ensino	  Fundamental	  e	  era	  o	  primeiro	  contado	  

dos	  alunos	  com	  a	  disciplina	  de	  Física,	  o	  fio	  condutor	  utilizado	  foi	  “onde	  há	  Física	  no	  seu	  cotidiano?”.	  

Neste	  momento	  o	  professor	   apresenta	   imagens	   (algumas	   sugestões	  podem	   ser	   vistas	   nos	   slides	   da	  

Aula	  1	  que	  aparecem	  na	  Dissertação	  de	  Mestrado	  Profissional	  indicada	  na	  Introdução	  deste	  texto)	  ou	  

lista	   no	   quadro	   temas	   instigantes	   e	   possíveis	   de	   serem	   investigados	   pelos	   grupos	   em	   seus	  

microprojetos	  (por	  exemplo,	  física	  nos	  esportes,	  nos	  skates,	  na	  cozinha,	  nos	  aparelhos	  eletrônicos,	  nos	  

espelhos,	  nas	  comunicações,	  nos	  celulares,	  etc.).	  

No	   final	  da	  aula,	  o	  professor	  encoraja	  os	  alunos	  a	  discutirem,	  mesmo	  fora	  da	  sala	  de	  aula,	  e	  coloca	  

como	   desafio	   que	   os	   grupos	   possam	   definir	   o	   tema	   de	   seus	   microprojetos	   no	   encontro	   seguinte,	  

momento	   em	   que	   será	   finalizado	   o	   preenchimento	   da	   “Ficha	   de	   Identificação	   do	   Grupo”,	   sendo,	  

então,	  entregue	  ao	  docente.	  
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Ficha de Identificação do Grupo. 
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Comentários finais sobre 1° Encontro: 

O primeiro encontro tem por objetivo principal engajar e motivar os alunos na proposta de ensino por 

projetos. O professor deve chamar a atenção dos alunos para questão do trabalho autoral que eles 

executarão e que os grupos assim como os temas de pesquisa serão escolhidos pelos próprios alunos.  

Indicamos fortemente usar algum material para motivar e despertar o interesse dos estudantes 

(sugestão de uma sequência de slides da Aula 1 pode ser encontrada na Dissertação em que nossa 

aplicação é narrada). 

Apresentar aos estudantes alguns temas possíveis, oferecendo um “fio condutor”, ou um “tema 

gerador” capaz de orientar todos os microprojetos é altamente recomendado. Em nossa aplicação o 

“fio condutor” foi uma pergunta: “onde há Física no seu cotidiano?”. Mas, como já comentado, esta é 

apenas uma sugestão. 
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Tempo:  

1 hora-aula 

Objetivos de ensino: 

• incitar a seleção dos temas a serem desenvolvidos pelos grupos; 

• ouvir os alunos falarem sobre suas escolhas e motivações; 

• apresentar e explicar a importância do “Diário de Bordo”; 

• orientar a construção de  um resumo do primeiro e do segundo encontros; 

• auxiliar a identificar a física nas escolhas dos grupos. 

Conteúdo:  

• metodologia de ensino por projetos; 

• leitura e interpretação de textos (livros, artigos, etc.); 

• procedimentos de seleção de fontes de pesquisa. 

Recursos:  

• materiais de uso comum; 

• projetor e computador; 

• caderno para diário de bordo; 

• apresentação de slides (Slides aula - 2); 

• cópia impressa com dicas para preenchimento do Diário de Bordo. 

Procedimentos: 

 Pretendemos dividir/organizar o tempo junto com os alunos em diferentes momentos conforme a 

tabela a baixo: 

Tempo Descrição da atividade 

5 min • Preparação para o início da aula. 

10 min • O professor faz apresentação oral das atividades do dia. 

• O professor circula pela sala observando e auxiliando nas tarefas solicitadas no final 

1º encontro. 

• Em caso de necessidade pode haver sorteio dos temas (dado que pode ocorrer que 

distintos grupos escolham o mesmo tema). 

• Abre um breve espaço para perguntas. 

15 min • Apresentação pelos grupos dos temas escolhidos e exposição dos motivos para esta 

PLANO	  DE	  AULA	  –	  2	  	  (Temas	  de	  pesquisa	  –	  Diário)	  
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escolha; 

• Pequeno debate sobre o tema e motivos apresentados. 

10 min • Apresenta o “diário de bordo” e explica sua importância para o desenvolvimento do 

microprojeto (dicas sobre como identificar e manter preenchido o Diário de Bordo). 

15 min • Solicita que redijam, anotem no diário de bordo um breve resumo dos dois primeiros 

encontros. 

• Conversa com os grupos sobre dificuldades encontradas até o presente momento. 

5 min • Apresenta as tarefas a serem executadas para o próximo encontro.  

 

Avaliação formativa (contínua):  

• participação e envolvimento nas atividades propostas em aula; 

• redação nos diário de bordo; 

• capacidade de trabalhar em grupos e resolver conflitos. 

 

 

Desenvolvimento – sugestões	  ao	  professor:	  
	  
No	  momento	  inicial,	  após	  dar	  um	  panorama	  dos	  objetivos	  da	  aula,	  o	  professor	  retoma	  a	  questão	  da	  

escolha	   do	   tema	   pelos	   grupos	   e	   da	   definição	   da	   “pergunta	   de	   pesquisa”	   a	   ser	   respondida,	  

relembrando	   o	   “fio	   condutor”	   que	   deve	   nortear	   todos	   os	   microprojetos.	   Circula	   pelos	   grupos	   e	  

auxilia	   esclarecendo	   dúvidas	   ou	   redirecionando	   o	   foco	   da	   questão-‐chave	   para	   evitar	   que	   seja	  

abrangente	   demais.	   O	   objetivo	   é	   delimitar	   a	   “pergunta	   de	   pesquisa”	   para	   que	   ela	   possa	   ser	  

respondida	  através	  das	  pesquisas	  a	  serem	  realizadas	  em	  poucas	  semanas.	  È	  neste	  sentido	  que	  não	  

podem	  ser	  abrangentes	  demais.	  

Além	  disso,	  o	  professor	  solicita	  que	  concluam	  o	  preenchimento	  da	  Ficha	  de	  Identificação	  do	  Grupo	  

iniciada	   no	   primeiro	   encontro,	   fazendo	   um	   breve	   resumo	   dos	   motivos	   que	   levaram	   o	   grupo	   a	  

escolher	  aquele	  tema.	  

Na	  sequência,	  apresenta	  e	  explica	  sobre	  a	  importância	  de	  manter	  o	  registro	  de	  todas	  as	  atividades	  

realizadas	  pelos	  grupos	  em	  um	  Diário	  de	  Bordo	  (entrega	  aos	  alunos	  um	  pequeno	  resumo	  chamado	  

“Dicas:	   Diário	   de	   Bordo”,	   que	   é	   mostrado	   a	   seguir).	   Este	   pode	   ser	   um	   pequeno	   caderno,	   que	  

também	   conterá	   na	   primeira	   página	   a	   identificação	   do	   grupo,	   em	   que	   serão	   relatadas	   todas	   as	  

atividades,	   discussões,	   resumos	   de	   textos	   lidos	   e	   pesquisados	   encabeçados	   pela	   data	   de	   cada	  

encontro.	  Sugestão	  de	  slides	  para	  este	  encontro	  pode	  ser	  encontrada	  na	  Dissertação	  de	  Mestrado	  
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indicada	   na	   Introdução,	   mas	   em	   linhas	   gerais	   cada	   anotação	   deve	   ter:	   cabeçalho,	   definição	   da	  

atividade	  e	  resultados	  alcançados.	  Nos	  “resultados	  alcançados”	  pode	  aparecer	  inclusive	  o	  relato	  de	  

dificuldades	  encontradas	  e/ou	  questões	  e	  dúvidas	  que	  precisam	   ser	   esclarecidas	   com	  o	  mediador	  

(professor).	  

É	  importante	  esclarecer	  que	  o	  Diário	  de	  Bordo	  conta	  a	  história	  do	  microprojeto	  e	  dos	  avanços	  que	  

os	   grupos	   alcançaram	  e	   que	   será	   recolhido	   e/ou	   vistoriado	   periodicamente	   pelo	   professor,	   sob	   o	  

argumento	  de	  manter	  o	  curso	  do	  microprojeto.	  

Coloca	  como	  desafio	  preparar,	  para	  o	  próximo	  encontro,	  uma	  capa	  temática	  para	  o	  Diário	  de	  Bordo.	  	  
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Dicas: Diário de Bordo. 
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Comentários finais sobre o 2° Encontro: 

No segundo encontro o objetivo é dar continuidade ao ensino por projetos auxiliando os estudantes na 

escolha dos temas, oferecendo e retomando o “fio condutor”, ou um “tema gerador” capaz de orientar 

todos os microprojetos. Em nossa aplicação o “fio condutor” foi uma pergunta: “onde há Física no seu 

cotidiano?”. Mas, lembramos que esta é apenas uma sugestão. 

Como já comentado, uma sequência de slides da Aula 2 pode ser encontrada em nossa Dissertação de 

Mestrado. É importante apresentar e explicar a importância dos diários de bordo (pode ser útil entregar 

aos alunos o texto curto sobre como elaborar um diário de bordo, que aqui está mostrado).  
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Tempo:  

1 hora-aula 

Objetivos de ensino: 

• propor a leitura de um texto potencialmente significativo para os microprojetos;  

• discutir sobre a sistematização das ideias principais de um texto científico (conceitos-chave, 

mais inclusivos, segundo a perspectiva de Ausubel); 

• orientar a construção de um resumo de um texto; 

• incitar a reflexão e a discussão de ideias do texto lido (nos grupos);  

• solicitar que os alunos preencham uma ficha de leitura de texto 

Conteúdo:  

• metodologia de projetos; 

• leitura, síntese e interpretação de textos e materiais com informações sobre os temas em 

estudo pelos grupos. 

Recursos:  

• materiais de uso comum; 

• projetor e computador; 

• apresentação de slides (Slides aula – 3); 

• ficha de leitura de texto; 

• xerox com dicas para preenchimento da ficha de Leitura. 

Procedimentos: 

 Pretendemos dividir o tempo com os alunos em diferentes momentos conforme o quadro abaixo. 

Tempo Descrição da atividade 

10 min • Preparação para o início da aula. 

10 min • O professor faz apresentação oral das atividades do dia. 

• Checagem das tarefas que foram solicitadas no 2º encontro. 

• Abre um breve espaço para perguntas. 

15 min • O professor pergunta aos alunos: “quem pesquisou sobre seu assunto na internet?” 

• Apresenta slides sobre ou distribui e explica a ficha de leitura de texto. 

• Entrega aos alunos de textos direcionados e selecionados para os projetos dos grupos. 

15 min • Entrega das fichas de leitura para os grupos.  

• Leitura e preenchimento da ficha de leitura - deve preferencialmente acontecer durante 

PLANO	  DE	  AULA	  –	  3	  	  (Ficha	  de	  leitura)	  
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a aula (Ficha de Leitura de Texto Científico).  

10 min • Conversa com os grupos sobre dificuldades encontradas até o presente momento. 

• Apresenta os slides com as tarefas a serem executadas antes do próximo encontro.  

 

Avaliação formativa (contínua):  

• participação e envolvimento nas atividades propostas em aula (diário de bordo); 

• preenchimento da ficha do ficha de leitura; 

• observação da capacidade de trabalhar em grupos e resolver conflitos. 

 

 

Desenvolvimento – sugestões	  ao	  professor:	  
	  
Neste	   terceiro	  encontro	  o	  objetivo	  central	  é	   incentivar	  o	   início	  das	  pesquisas	  visando	  responder	  à	  

“pergunta	  de	  pesquisa”	  de	  cada	  microprojetos	  e	  isto	  é	  conduzido	  propondo	  a	  leitura	  de	  algum,	  ou	  

mais	  de	  um,	  texto	  previamente	  escolhido	  pelo	  professor.	  

Uma	  vez	  que	  já	  tem	  conhecimento	  dos	  temas	  definidos	  pelos	  grupos,	  o	  professor	  escolhe	  e	  oferece	  

aos	  alunos	  artigos	  científicos	  adequados	  ou	  de	  divulgação	  científica,	  livros	  de	  texto	  ou	  paradidáticos,	  

materiais	   eventualmente	   por	   ele	   preparados,	   textos	   de	   internet,	   vídeos,	   simulações,	   ou	   outros,	   e	  

oferece	   aos	   alunos	  para	   que	   iniciem	  as	   pesquisas	   e	   discutam	  nos	   grupos.	  O	  objetivo	   é	   entrar	   em	  

contato	  com	  os	  conceitos	  e	  princípios	  físicos	  envolvidos	  nas	  respostas	  à	  pergunta	  de	  pesquisa	  eleita.	  

O professor oferece e orienta o preenchimento da Ficha de Leitura de Texto Científico (mostarda na 

sequência) visando trabalhar a habilidade de interpretação e de síntese de informações. Uma 

sugestão de slides da Aula 3  também é apresentada nem nossa Dissertação de Mestrado.  

Como tarefa para o encontro seguinte, solicita que os grupos descrevam a atividade no diário de 

bordo e preencham a Ficha de Leitura a ser entregue ao professor como forma de fazer a avaliação 

formativa, contínua, como é recomendado pela metodologia de ensino por projetos. Também orienta 

como selecionar bons textos na internet e incentiva fortemente que os estudantes façam buscas e 

compartilhem os textos por eles selecionados com os colegas. O objetivo é aprofundar as leituras e 

pesquisas relacionadas aos seus microprojetos.	  
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Ficha de Leitura de Texto Científico. 
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Dicas: Ficha de Leitura de Texto Científico. 

 

 

  



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – J. BARP e N. T. MASSONI v.27 n.3 
 

31 
  

Comentários finais sobre o 3° Encontro: 

Para o terceiro encontro o objetivo é propor leituras de textos científicos, oferecer materiais 

previamente selecionados e orientar os alunos a selecionarem materiais, artigos, textos, vídeos, etc. na 

internet e escolher livros didáticos e paradidáticos para aprofundarem as pesquisas. 

Como já citado, uma sugestão de slides da Aula 3, bem como os guias sobre como elaborar resumos e 

as fichas de leituras de textos científicos ou paracientíficos podem ser encontrados na Dissertação de 

Mestrado que narra nossa aplicação da presente proposta.  

 

 

  



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – J. BARP e N. T. MASSONI v.27 n.3 
 

32 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – J. BARP e N. T. MASSONI v.27 n.3 
 

33 
  

 

Tempo:  

1 hora-aula 

Objetivos de ensino: 

• orientar a identificação e seleção de materiais potencialmente significativos na internet 

(artigos, vídeos, etc.);  

• apresentar o Google Acadêmico aos alunos; 

• reconhecer (escolher) palavras-chaves para realizar uma busca na internet;  

• destacar a importância de um plano de pesquisa (plano de ação); 

• solicitar que os alunos preencham a ficha do plano de pesquisa. 

Conteúdo:  

• metodologia de projetos; 

• leitura e interpretação de textos com informações científicas; 

• procedimentos de seleção de fontes de pesquisa. 

Recursos:  

• materiais de uso comum; 

• projetor e computador, laboratório de informática (internet);  

• apresentação de slides (Slides aula – 4); 

• ficha do plano de pesquisa; 

• cópias com dicas para realização do plano de pesquisa (Dicas: Plano de Pesquisa). 

Procedimentos: 

 Pretendemos dividir o tempo com os alunos em diferentes momentos conforme o quadro que se 

segue. 

Tempo Descrição da atividade 

5 min • Preparação para o início da aula. 

10 min • O professor faz apresentação oral das atividades do dia. 

• Verifica as tarefas que foram solicitadas no 3º encontro. 

• Abre um breve espaço para perguntas. 

10 min • O professor interage com os alunos perguntando: “Como é que se encontra um 

assunto na internet?”. 

• Apresenta os slides sobre pesquisa na internet (Slides aula – 4). 

• Mostra como fazer uma busca significativa (sobre um tema aleatório). 

PLANO	  DE	  AULA	  –	  4	  	  (Plano	  de	  pesquisa)	  
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10 min • O professor propõe aos grupos uma pesquisa e seleção de um (1) texto significativo 

sobre o tema escolhido.  

10 min • Apresenta slides ou explica sobre como construir um plano de pesquisa. 

• Entrega aos alunos a ficha do plano de pesquisa. 

15 min • Alunos preenchem a ficha do plano de pesquisa.  

• Orienta os grupos com o plano de pesquisa (Dicas: Plano de Pesquisa). 

• Apresenta as tarefas a serem executadas antes do próximo encontro.  

 

Avaliação formativa (contínua):  

• participação e envolvimento nas atividades propostas em aula (diário de bordo); 

• observação dos alunos na sala de informática enquanto realizam as pesquisas; 

• preenchimento do plano de pesquisa; 

 

   

Desenvolvimento – sugestões	  ao	  professor:	  
	  
O	   quarto	   encontro	   é	   dedicado	   ao	   aprofundamento	   das	   leituras	   e	   pesquisas	   em	   textos	   científicos	  

para	   a	   compreensão,	   pelo	   menos	   introdutória,	   dos	   tópicos	   de	   Física	   associados	   ao	   tema	   dos	  

microprojetos.	   Para	  manter	   o	   curso	   e	   a	   continuidade	   dos	  mesmos,	   é	   relevante	   abrir	   espaço	   para	  

uma	  discussão	  de	  grande	  grupo	  em	  que	  os	  alunos	  possam	   fazer	  perguntas,	   tirar	  dúvidas	   sobre	  as	  

leituras	  já	  realizadas	  e	  para	  que	  o	  professor	  tenha	  a	  oportunidade	  de	  reorientar	  os	  grupos	  quando,	  

eventualmente,	  afastam-‐se	  dos	  tópicos	  de	  interesse	  (ou	  seja,	  quando	  perdem	  o	  foco).	  

Visando	  aprofundar	  os	  conhecimentos,	  é	  relevante	  que	  sejam	  os	  estudantes	  sejam	  incentivamos	  a	  

buscar	  novos	  textos.	  Para	  tal,	  é	  preciso	  que	  o	  professor	  os	  alerte	  sobre	  a	  necessidade	  de	  selecionar	  

textos	   de	   boa	   qualidade	   na	   internet,	   por	   exemplo.	   Em	   nossa	   aplicação	   utilizamos	   uma	   pergunta	  

norteadora:	  como	  é	  que	  se	  encontra	  um	  assunto	  na	  internet?	  Com	  essa	  motivação,	  demonstramos	  

como	  usar	  o	  Google	  Acadêmico,	  ou	  outros	  buscadores	  de	   internet,	  como	   localizar	  e	  pesquisar	  em	  

bibliotecas	   digitais	   (de	   universidades,	   por	   exemplo),	   como	   pesquisar	   em	   periódicos	   da	   área	   de	  

Ensino	   de	   Física,	   ou	   de	   ciências,	   como	   definir	   palavras-‐chave	   ou	   expressões	   para	   fazer	   buscas	   de	  

interesse,	  etc.	  

Atentando	  para	  as	  indicações	  de	  Hernández	  e	  Venturas	  (1998),	  que	  são	  o	  referencial	  metodológico	  

da	   presente	   proposta,	   também	   é	   aconselhável	   explicar	   o	   que	   é	   e	   como	   construir	   um	   plano	   de	  

pesquisa,	  quais	  são	  os	  elementos	  de	  um	  plano	  de	  pesquisa,	  como	  delimitar	  o	  tema,	  a	  importância	  de	  
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fazer	  perguntas	  de	  pesquisa	  objetivas,	  a	   relevância	  de	  escolher	  assuntos	   instigantes	  e	  de	   interesse	  

dos	   grupos,	   de	   planejar	   como	   respondê-‐las,	   bem	   como	   os	   cuidados	   para	   citar	   as	   fontes	   de	  

informação.	  

	  Como	  tarefa	  para	  o	  encontro	  seguinte,	  o	  professor	  solicita	  que	  os	  alunos	  relatem	  no	  diário	  de	  bordo	  

o	  que	  foi	  feito	  no	  quarto	  encontro	  e	  que	  cada	  grupo	  conclua	  o	  preenchimento	  do	  formulário	  “Plano	  

de	   Ensino”	   (apresentado	   na	   sequência)	   para	   tornar	   claro	   aos	   próprios	   alunos	   o	   que	   querem	  

pesquisar	  e	  como	  planejam	  alcançar	  os	  conhecimentos	  em	  resposta	  à	  sua	  pergunta	  de	  pesquisa.	  
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Plano de Pesquisa. 
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Dicas: Plano de Pesquisa. 
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Comentários finais sobre o 4° Encontro: 

O quarto encontro objetiva atender à indicação de Hernández e Venturas (1998) no sentido de  

apresentar sistemas de busca na internet (por exemplo, o Google Acadêmico, bibliotecas digitais, etc.) 

e orientar os estudantes nas pesquisas, nas buscas de materiais instrucionais e fontes seguras de 

informação dentro do espírito de dar continuidade às pesquisas nos grupos. 

Ideias de como construir um plano de pesquisa também são abordadas neste encontro (novamente 

uma sequência sugestiva de slides da Aula 4 pode ser encontrada na Dissertação de Mestrado).  
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Tempo:  

1 hora-aula 

Objetivos de ensino: 

• esclarecer dúvidas sobre os microprojetos de pesquisa; 

• orientar a divisão de tarefas entre os integrantes do grupo; 

• auxiliar aos alunos a identificarem em um texto didático (livro didático) o conteúdo da física de 

seu microprojeto; 

• sintetizar conceitos; 

• orientar sobre a necessidade de reduzir o escopo de algumas perguntas feitas pelos grupos. 

Conteúdo: 

• metodologia de projetos; 

• leitura e interpretação de informações científicas; 

• conteúdos dos livros didáticos, relacionados com os temas das pesquisas. 

Recursos didáticos:  

• materiais de uso comum; 

• projetor e computador; 

• livros didáticos (biblioteca, armário da sala de aula); 

• apresentação de slides (sugere-se usar os Slides de aula 5, que pode ser vistos na Dissertação 

de Mestrado). 

Procedimentos: 

 Pretendemos dividir o tempo com os alunos em diferentes momentos conforme o quadro abaixo. 

Tempo Descrição da atividade 

10 min • Preparação para o início da aula. 

10 min • O professor faz apresentação oral das atividades do dia. 

• Checa as tarefas realizadas pelos alunos, solicitadas no 4º encontro. 

• Abre um espaço para questionamentos e observações. 

10 min • O professor pergunta aos alunos: “Alguém em suas pesquisas descobriu algo 

interessante que queira compartilhar com a turma?”. 

• Determinar os conteúdos didáticos que cada grupo estudará. 

25 min • Entrega aos alunos livros didáticos para que eles localizem e pesquisem os assuntos de 

seu microprojeto. 

• Circula conversando com os grupos sobre os avanços do trabalho. 

5 min • Explicação da importância da continuidade do trabalho fora da sala de aula. 

• Apresenta as tarefas a serem executadas antes do próximo encontro.  

PLANO	  DE	  AULA	  –	  5	  	  (Textos	  –	  Pesquisa)	  



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – J. BARP e N. T. MASSONI v.27 n.3 
 

40 
  

 

Avaliação formativa (contínua):  

• participação e envolvimento nas atividades propostas em aula; 

• vistoria dos diários de bordo. 

 

 

Desenvolvimento – sugestões	  ao	  professor:	  
	  
No	   quinto	   encontro	   o	   professor	   retoma	   dicas	   já	   apresentadas	   em	   encontros	   anteriores	   com	   o	  

objetivo	  de	  relembrar	  e	  reforçar	  cuidados	  importantes	  (por	  exemplo,	  como	  selecionar	  textos	  de	  boa	  

qualidade	   na	   internet,	   como	   fazer	   resumos	   de	   textos	   já	   lidos,	   como	   relatar	   as	   atividades	  

desenvolvidas	  pelos	  grupos	  no	  seu	  diário	  de	  bordo,	  etc.).	  

Mas	  o	  foco	  principal	  do	  quinto	  encontro	  é	  a	  orientação	  por	  parte	  do	  professor.	  	  

Circulando	   entre	   os	   grupos	   o	   professor	   esclarecer	   dúvidas,	   orienta	   a	   divisão	   de	   tarefas	   entre	   os	  

integrantes	  do	  grupo	  sempre	  que	  isto	  se	  mostrar	  relevante,	  auxilia	  os	  alunos	  a	  triarem	  sites	  e	  textos,	  

oferece	   livros	  didáticos,	  esclarece	  e	  orienta	   sobre	  qual	  o	   conteúdo	  da	   física	  precisar	   ser	  estudado	  

para	  concluir	  o	  microprojeto,	  define	  ou	  aclara	  conceitos,	  orienta	  sobre	  a	  necessidade	  de	  reduzir	  o	  

escopo	  de	  algumas	  perguntas	  feitas	  pelos	  grupos.	  
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Comentários finais sobre o 5° Encontro: 

O objetivo do quinto encontro é orientar e manter o curso das pesquisas em marcha, esclarecer 

dúvidas, auxiliar os estudantes a localizarem nos livros e materiais didáticos os tópicos de Física de 

interesse para responder à pergunta de pesquisa a que se propuseram. 

Abaixo seguem algumas sugestões de periódicos da área de Ensino de Física, paginas de feiras de 

ciências, com vasto material sobre projetos de pesquisa e de Física geral. 

Em algumas páginas das maiores Feiras de Ciências do país encontramos dicas sobre como fazer 

pequenos projetos de pesquisa. Algumas são listadas abaixo, bem como o respectivo endereço 

eletrônico.: 

Febrace/USP – Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Incentivando a criatividade e a reflexão 

em estudantes da educação básica, através do desenvolvimento de projetos com fundamento 

científico, nas diferentes áreas das ciências e engenharia. 

<http://febrace.org.br/> 

Mostratec – Feira de Ciência e Tecnologia. Realizada anualmente pela Fundação Liberato, na 

cidade de Novo Hamburgo. Destina-se a apresentação de projetos de pesquisa em diversas áreas do 

conhecimento humano, realizados por jovens cientistas do ensino médio. 

<http://www.mostratec.com.br/pt-br> 

Feira de Ciências - O professor Luiz Ferraz Neto disponibiliza uma grande quantidade de sugestões 

de experiências para feiras de ciências. 

<http://www.feiradeciencias.com.br/>  

Outra importante fonte de ideias para consultas quando da utilização de projetos de pesquisa são as 

periódicos de Ensino de Física, como: 

Revista Brasileira de Ensino de Física: 

<http://www.sbfisica.org.br/rbef/> 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física:  

<http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/fisica> 

Ciência e Educação:  

<http://www2.fc.unesp.br/cienciaeeducacao/> 

Física na Escola: 

<http://www.sbfisica.org.br/fne/> 
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Experiências em Ensino de Ciências: 

<http://if.ufmt.br/eenci/> 

Na internet podem ser encontradas muitas opções quando se digira “FÍSICA” no GOOGLE. Mas se 

deve sempre ter o cuidado de buscar informações em fontes “seguras”. Abaixo algumas fontes de 

pesquisa sobre temas de Física bastante confiáveis, pois são páginas mantidas por departamentos de 

Física de universidades: 

e-física/IF USP:  

 <http://efisica.if.usp.br/> 

Grupo de Ensino de Física – UFSM: 

<http://www.fis.unb.br/gefis/> 

Centro de Referência para o Ensino de Física (CREF) – IF UFRGS 

<http://www.if.ufrgs.br/cref/> 

Grupo de Reelaboração do Ensino de Física - IF USP 

<http://www.if.usp.br/gref/> 

Seara da Ciência - Universidade Federal do Ceará 

<http://www.seara.ufc.br/> 

Todas estas páginas foram acessadas em novembro/2016. 
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Tempo:  

1 hora-aula 

Objetivos de ensino: 

• esclarecer dúvidas sobre os microprojetos de pesquisa  

• orientar a condução das pesquisas (em livros, textos, artigos, etc.); 

• descrever a importância de citar adequadamente fontes de pesquisa; 

• expor introdutoriamente alguns tópicos de física (Ondulatória e MCU); 

• apresentar aos alunos um curto texto de apoio. 

• incitar  a que os alunos apresentassem à turma o que já fora feito pelo grupo 

Conteúdo: 

• metodologia de projetos; 

• ondulatória; 

• movimento circular uniforme. 

Recursos:  

• materiais de uso comum; 

• projetor e computador;  

• Texto com dicas para realização de pesquisa significativa (Dicas: Fontes de Pesquisa); 

• Texto impresso didático (Noções Gerais de Ondas e do Movimento Circular Uniforme); 

• Livros didáticos (biblioteca, armário da sala de aula). 

Procedimentos:  

 Pretendemos dividir o tempo com os alunos em diferentes momentos conforme o quadro abaixo. 

Tempo Descrição da atividade 

5 min • Preparação para o início da aula. 

10 min • O professor faz apresentação oral das atividades do dia. 

• Conversa sobre o diário de bordo e sobre os outros documentos já preparados em 

encontros anteriores. 

10 min • Apresenta slides ou discute sobre a importância de citar as fontes de pesquisa do 

trabalho (sugestão de Slides da aula 6 pode ser encontrada na Dissertação de Mestrado 

mencionada na Introdução deste trabalho). 

• Mostra como citar as fontes de pesquisa (Dicas: Fontes de Pesquisa). 

20 min • Aula expositiva com os conteúdos: ondas e MCU. 

• Relaciona os conteúdos com os trabalhos de alguns grupos. 

• Transita na sala de aula conversando com os grupos sobre os avanços do trabalho. 

15 min • Pede que, em pé, os componentes dos grupos respondam rapidamente às seguintes 

PLANO	  DE	  AULA	  –	  6	  	  (Orientação	  –	  Aula	  1)	  
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questões: “qual é o tema de sua pesquisa?”; “o que já foi feito?” e “o que falta fazer para 

concluir a pesquisa?”. 

• Apresenta os slides com as tarefas a serem executadas antes do próximo encontro 

(Slides aula – 6).  

 

Avaliação formativa (contínua):  

• participação e envolvimento nas atividades propostas em aula (diário de bordo); 

• observação dos grupos enquanto executam suas atividades; 

• vistoria dos diários de bordo. 

 

 

Desenvolvimento – sugestões	  ao	  professor:	  
	  
A	  sexta	  aula	  tem	  por	  objetivo	  manter	  as	  pesquisas	  e	  os	  microprojetos	  em	  marcha.	  

Trata-‐se	  de	  um	  momento	  em	  que	  os	  alunos	  já	  tomaram	  contato	  com	  conceitos,	  princípios	  e	  tópicos	  

de	  Física	  relacionados	  com	  os	  seus	  microprojetos,	  mas	  o	  professor	  pode,	  através	  de	  sua	  experiência,	  

detectar	   que	   é	   importante	   fazer	   breves	   exposições	   teóricas	   (explanações	   curtas)	   sobre	   alguns	  

tópicos	  que	  julgar	  serem	  úteis	  para	  mais	  de	  um	  grupo.	  Em	  nossa	  aplicação,	  percebemos	  que	  vários	  

grupos	   trabalhavam	  com	  temas	  que	  envolviam Ondas	  e	  Movimento	  Circular	  Uniforme,	   razão	  pela	  

qual	  fizemos	  uma	  introdução	  teórica	  sobre	  esses	  tópicos	  (entregamos	  aos	  alunos	  um	  resumo	  do	  que	  

foi	  discutido,	  que	  é	  mostrado	  na	  sequência).	  Além	  disso,	  reforçamos	  a	  necessidade	  de	  citar	  fontes	  

de	  informações,	  orientamos	  como	  fazer	  uma	  correta	  citação	  e	  retomamos	  a	  questão	  da	  seleção	  de	  

textos	  e	  sites	  de	  boa	  qualidade.	  

Para	  que	  os	  trabalhos	  mantenham-‐se	  em	  curso	  é	  importante	  pedir	  aos	  grupos	  que	  relatem	  para	  a	  

turma	  sobre	  o	  que	  estão	  pesquisando	  e	  em	  que	  estágio	  se	  encontram	  os	  seus	  microprojetos.	  Em	  

nossa	   aplicação,	   os	   alunos	   eram	   bastante	   tímidos	   para	   falar	   ao	   grande	   grupo,	   razão	   por	   que	  

incitamos	  as	   falas	   fazendo	   três	  perguntas	  que,	  de	  pé,	   cada	  grupo	   respondeu:	   “qual é o tema de 

sua pesquisa?”; “o que já foi feito?” e “o que falta fazer para concluir a pesquisa?”. 

Embora as estratégias utilizadas pelos professores possam ser outras, percebemos que responder a 

essas três questões foi uma tática eficaz para que tanto o professor quanto os colegas de turma 

percebessem como os grupos tinham avançado em seus trabalhos. 
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Dicas: Fontes de Pesquisa. 
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Comentários finais sobre o 6° Encontro: 

No sexto encontro um dos objetivos é dar noções de conceitos físicos envolvidos nos microprojetos, 

orientar a anotarem e descreverem adequadamente as fontes de pesquisa e, especialmente, incentivar 

que socializem o estado das pesquisas, relatem eventuais dificuldades e promovam um diálogo de 

grande grupo. 

Indicamos utilizar os slides da Aula 6 (que podem ser encontrados na Dissertação de Mestrado) e o 

guias sobre fontes de pesquisa.  
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Tempo:  

  
 1 hora-aula 

Objetivos de ensino: 

• retomar com a turma o que já foi feito nos microprojetos de pesquisa;elaborar um resumo do 

projeto de pesquisa; 

• incitar a que falassem ao grande grupo o estágio dos microprojetos (resumo);  

• introduzir alguns conceitos fundamentais de certos tópicos de física (e.g., Eletrodinâmica e 

Conservação de energia).  

• discutir com os grupos sobre os projetos de pesquisa (orientar); 

Conteúdo: 

• metodologia de projetos (retomada da sequência); 

• eletrodinâmica; 

• conservação de energia; 

• como elaborar um resumo. 

Recursos:  

• materiais de uso comum; 

• projetor e computador;  

• apresentação de slides (Slides aula – 7); 

• texto didático impresso a ser entregue aos alunos (Noções Gerais de. Eletrodinâmica e 

Conservação de Energia); 

• xerox com dicas para elaborar um resumo (Dicas: Resumo). 

Procedimentos: 

 Pretende-se dividir o tempo com os alunos em diferentes momentos conforme o quadro que se 

segue. 

Tempo Descrição da atividade 

5 min • Preparação para o início da aula. 

15 min • O professor faz apresentação oral das atividades do dia. 

• Pede que os grupos falem sobre seus microprojetos;  

• Abre um breve espaço para perguntas, dúvidas e sugestões. 

10 min • Apresenta os slides sobre sugestões/dicas para escrever um resumo (Dicas: Resumo). 

• Explica e revisa dúvidas sobre como fazer um resumo. 

25 min • Aula expositiva introdutória sobre os conteúdos: eletrodinâmica e conservação de 

energia. 

• Relaciona os conteúdos com os trabalhos de alguns grupos. 

PLANO	  DE	  AULA	  –	  7	  	  (Resumo	  –	  Orientação	  –	  Aula	  2)	  
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• Transita conversando com os grupos sobre os avanços do trabalho. 

5 min • Apresenta os slides com as tarefas a serem executadas antes do próximo encontro 

(Slides aula – 7).  

 

Avaliação formativa (contínua):  

• participação e envolvimento nas atividades propostas em aula (diário de bordo); 

• observação da apresentação dos grupos e anotações (do professor). 

 

 

Desenvolvimento – sugestões	  ao	  professor:	  
	  
A	  sétima	  aula	  é	  um	  momento	  em	  que	  as	  pesquisas	  dos	  grupos	  já	  se	  encaminham	  para	  o	  final.	  Assim,	  

o	  objetivo	  principal	  é	  auxiliar	  os	  alunos	  a	  realizarem	  sínteses	  (resumos)	  que	  contenham	  os	  aspectos	  

principais	  de	  tudo	  o	  que	  foi	  lido	  e	  discutido	  ao	  longo	  do	  processo.	  

Nesse	  sentido,	  em	  nossa	  aplicação	  orientamos	  que	  os	  grupos	  escrevessem	  um	  resumo	  dos	  aspectos	  

que	   consideravam	   mais	   relevantes,	   mais	   interessantes	   e	   que	   estivessem	   relacionados	   com	   a	  

resposta	  à	  pergunta	  de	  pesquisa,	  e	  solicitamos	  que	  registrassem	  o	  resumo	  no	  diário	  de	  bordo.	  

Sugere-‐se	  fazer	  uso	  do	  texto	  curso	  intitulado	  “Discas	  –	  Resumo”	  que	  é	  apresentado	  na	  sequência.	  
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Dicas: Resumo 
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Comentários finais sobre o 7° Encontro: 

O sétimo encontro visa manter os alunos envolvidos nas pesquisas reforçando a noção de autonomia 

intelectual e cognitiva, individual e coletiva, e orientar na construção de resumos de textos. O professor 

deve ficar atento às perguntas dos alunos e sempre que necessário respondê-las para o grupo todo. 

Uma sugestão de sequência de Slides da Aula 7 pode ser encontrada na Dissertação de Mestrado em 

questão. 
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Tempo:  

1 hora-aula 

Objetivos: 

• explicar a construção de um pôster para o microprojeto; 

• orientar a que sintetizassem o microprojeto (o que iria para o pôster); 

• revisar conceitos de Física envolvidos; 

• esclarecer dúvidas sobre os microprojetos de pesquisa; 

• dialogar e tentar acalmar os alunos para as apresentações. 

Conteúdo:  

• metodologia de projetos (revisita de passos); 

• leitura e interpretação de textos científicos; 

• escrita de um pequeno texto cientifico e produção de pôster. 

Recursos:  

• materiais de uso comum; 

• projetor e computador; 

• sala de artes ou espaço para produção do pôster; 

• apresentação de slides (Slides aula – 8); 

• orientações sobre como confeccionar pôsteres (Dicas: Pôster). 

Procedimentos: 

Pretendemos dividir o tempo com os alunos em diferentes momentos conforme o quadro abaixo. 

Tempo Descrição da atividade 

5 min • Preparação para o início da aula. 

10 min • O professor faz apresentação oral das atividades do dia. 

• Abre um breve espaço para perguntas. 

25 min • O professor inicia uma discussão sobre as apresentações do último encontro e explica 

para a turma a importância de fazer uma boa apresentação para a defesa das ideias de 

cada grupo. 

• Apresenta os slides sobre a confecção de um pôster do trabalho realizado (Slides aula – 8) 

• Mostra alguns exemplos de bons e maus pôsteres. 

40 min • Os alunos são convidados a iniciar a produção do pôster (Dicas: Pôster). 

• Professor circula conversando com os grupos sobre o trabalho e esclarecendo dúvidas. 

20 min • Os alunos serão convidados a fazer uma autoavaliação e uma avaliação do projeto, 

apresentando sugestões e criticas para o método.  

• Apresenta os slides com as tarefa a serem executadas até o próximo encontro para a 

PLANO	  DE	  AULA	  –	  8	  	  (Pôster	  –	  Aula	  3)	  
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finalização do pôster (Slides aula – 8).  

 

Avaliação formativa (contínua):  

• participação e envolvimento nas atividades propostas em aula (diário de bordo); 

• capacidade de síntese; 

 
 

 

Desenvolvimento – sugestões	  ao	  professor:	  
	  
Na	   oitava	   aula	   é	   recomendável	   promover	   um	   debate	   de	   grande	   grupo	   visando	   discutir	   os	  

preparativos	   para	   a	   apresentação	   final	   dos	   microprojetos	   e	   também	   para	   dialogar	   e	   acalmar	   os	  

estudantes,	   esclarecendo	   dúvidas,	   revisando	   conceitos	   e	   auxiliando-‐os	   na	   tarefa	   de	   concluir	   os	  

resumos	  de	  suas	  pesquisas.	  

Recomendamos	  retomar	  as	  perguntas	  utilizadas	  na	  Aula	  6	  (“qual é o tema de sua pesquisa?”; “o que 

já foi feito?” e “o que falta fazer para concluir a pesquisa?”) solicitando que os grupos novamente 

verbalizem para a turma os passos de sua pesquisa. 

Outro	  ponto	  de	  interesse	  nesta	  aula	  é	  oferecer	  orientações	  claras	  sobre	  como	  construir	  pôsteres	  (ou	  

cartazes)	   para	   a	   realização	  da	   apresentação	  dos	  microprojetos	   aos	   colegas	   e	   professor,	   alertando	  

para	   que	   as	   falas	   sejam	   pautadas	   por	   certo	   rigor	   técnico,	   tanto	   quanto	   possível,	   isto	   é,	   que	   os	  

conceitos	   sejam	   explicados	   com	   clareza,	   que	   a	   pergunta	   de	   pesquisa	   seja	   respondida,	   ainda	   que,	  

como	  já	  comentado,	  de	  forma	   introdutória,	  e	  que	  gírias,	  palavrões	  ou	  brincadeiras	  sejam	  evitados	  

durante	  as	  apresentações.	  

Um	   texto	   curto	   intitulado	   “Dicas	   –	   Pôster”	   é	   apresentado	   na	   sequência	   e	   sugere-‐se	   que	   seja	  

impresso	  e	  entregue	  a	  cada	  grupo.	  
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Dicas: Pôster. 
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Comentários finais sobre o 8° Encontro: 

O oitavo encontro tem o objetivo de indicar o caminho na busca de conclusões e orientar sobre a 

construção de pôsteres visando encaminhar para as conclusões das pesquisas e formular as 

apresentações dos trabalhos.  

Sugerimos utilizar a sequência de Slides da Aula 8 (que pode ser encontrada na Dissertação de 

Mestrado, como já referido anteriormente) e o guia de construção de pôsteres, pois oferece uma 

discussão sobre o que seria um bom pôster de apresentação de trabalho de pesquisa. 

Pede também ser discutido com os alunos sobre o convite de banca (externa) para assistir e avaliar às 

apresentações. 
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Tempo:  

1 hora-aula 

Objetivos de ensino: 

• coordenar a apresentação final dos microprojetos; 

• esclarecer conceitos físicos que nas apresentações tenham revelado má compreensão (ou 

mesmo que não tenham sido assimilados de forma significativa); 

• encaminhar para a finalização dos microprojetos. 

Conteúdo: 

• metodologia de projetos; 

• apresentação final dos microprojetos de pesquisa; 

• argumentação. 

Recursos:  

• materiais de uso comum; 

• projetor e computador; 

• apresentação de slides (Slides aula – 9) 

• pôsteres/pôsteres produzidos pelos alunos; 

Procedimentos: 

 Pretendemos dividir o tempo com os alunos em diferentes momentos conforme o quadro abaixo. 

Tempo Descrição da atividade 

10 min • Preparação para o início das apresentações. 

• O professor faz apresentação oral das atividades do dia (Slides aula – 9). 

• Montagens da exposição (exposição dos pôsteres). 

45 min • Exposição dos trabalhos (microprojetos). 

• Apresentação oral ou mediada por meios tecnológicos pelos alunos de seus resultados 

dos projetos de pesquisa. 

5 min • Comentários sobre os trabalhos e sobre a participação dos alunos. 

 

Avaliação formativa (contínua):  

• participação na apresentação dos microprojetos de pesquisa; 

• envolvimento na apresentações do grupo; 

• qualidade dos pôsteres. 

 

PLANO	  DE	  AULA	  –	  9	  	  (Apresentação)	  
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Comentários e dicas para o 9° Encontro: 

No nono encontro acontecem as apresentações finais dos grupos de seus microprojetos. O professor 

tem um papel importante de corrigir e esclarecer conceitos físicos sempre que perceber que a 

compreensão ocorreu de forma equivocada, ou quando não houve assimilação. Isto é importante para 

evitar que princípios e conceitos científicos sejam socializados de forma errônea, ou que noções 

estereotipadas da ciência sejam reforçadas. 

Como já comentado, podem ser convidados outros professores (internos da escola ou externos) para 

compor uma espécie de banca de avaliação dos microprojetos. 

O objetivo deste encontro é conduzir e avaliar as apresentações finais dos microprojetos; auxiliar nas 

apresentações orais dos estudantes que devem socializar para a turma e professor os conhecimentos 

adquiridos e as respostas à pergunta de pesquisa que norteou cada microprojeto. 

É importante abrir espaço para perguntas dos colegas e caso o grupo não consiga responder, o 

professor deve mediar orientado a construção conjunta do conhecimento. 
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Tempo:  

1 hora-aula 

Objetivos de ensino: 

• fazer uma avaliação da proposta didática de ensino por projetos; 

• discutir sobre o processo (metodologia) utilizada;  

• solicitar a que realizassem autoavaliação (dos grupos e individual); 

Conteúdo: 

• metodologia de projetos; 

• avaliação pelos alunos dos microprojetos de pesquisa; 

• argumentação. 

Recursos:  

• materiais de uso comum; 

• pôsteres produzidos pelos alunos; 

• formulário de autoavaliação e avaliação do projeto; 

• ficha de avaliação - grupo / ficha de avaliação – individual. 

Procedimentos: 

 Pretendemos dividir o tempo com os alunos em diferentes momentos conforme o quadro abaixo. 

 

Tempo Descrição da atividade 

10 min • O professor faz apresentação oral das atividades do dia. 

• Mostra dos pôsteres. 

20 min • Retomar os passos ao longo do desenvolvimento dos projetos; 

• Discutir com o grupo sobre a proposta de ensino por projetos;  

• Expor aos alunos as aprendizagens obtidas durante a aplicação da metodologia. 

5 min • Comentários sobre os trabalhos e sobre a participação dos alunos. 

25 min • Apresenta os slides sobre a o preenchimento dos Questionários.  (Slides aula – 10) 

• Os alunos serão convidados a fazer uma autoavaliação de seus envolvimentos no 

processo de construção dos microprojetos. 

 

Avaliação formativa (contínua):  

• avaliação da proposta por parte dos alunos; 

 

 

PLANO	  DE	  AULA	  –	  10	  	  (Avaliação	  –	  Autoavaliação)	  
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• autoavaliação dos alunos. 

 

 

Comentários e dicas para o 10° Encontro 

O objetivo deste décimo encontro é discutir com os alunos a validade da metodologia e quais foram os 

pontos positivos e negativos.  

Cabe resaltar a importância do preenchimento das fichas de avaliação e de opinião sobre a 

metodologia de ensino por projetos (as fichas são mostradas na sequência). 

Entende-se que é muito importante que os alunos sejam solicitados a preencher as avaliações, para 

que o professor possa ter um feedback sobre a estratégia, sobre eventuais necessidades de ajustes da 

metodologia para melhorar aplicações futuras.. 
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Questionario de Opinião – Autoavaliação. 
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Ficha de Avaliação – Grupo. 
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Ficha de Avaliação - Individual. 
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Conclusão 

O resultado de nossa aplicação da metodologia de ensino por projetos, que ocorreu em uma escola 

pública municipal da periferia de Porto Alegre, RS, está relatada em Dissertação de Mestrado 

Profissional intitulada Uma proposta de trabalho orientada por projetos de pesquisa para introduzir 

temas de Física no 9º ano do Ensino Fundamental. Os resultados mostram que, além de um grande 

aprendizado pessoal em função do contexto, foi uma iniciativa positiva para introduzir noções e 

conceitos de Física nesse nível de ensino, de maneira atrativa. Embora não se possa inferir que todos 

os conceitos trabalhados pelos diferentes grupos tenham sido aprendidos de forma significativa, por 

todos os estudantes, não nos sobraram dúvidas de que investir em estratégias diferenciadas na escola 

pública é urgente, necessário e pode mobilizar os alunos despertando curiosidade e vontade de 

aprender. 
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v. 22, n. 5 
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Marco Antonio Moreira, 2012. 
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Roberta Lima Moretti, Maria de Fátima Oliveira Saraiva e Eliane Angela Veit, 2012. 
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Gentil César Bruscato e Paulo Machado Mors, 2012. 
   

v. 23, n. 5 Física na cozinha 
Lairane Rekovvsky, 2012. 

  
v. 23, n. 6  Inserção de conteúdos de Física Quântica no Ensino Médio através de uma unidade 
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Adriane Griebeler e Marco Antonio Moreira, 2013. 
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Rodrigo Poglia e Maria Helena Steffani, 2013. 
  

v. 24, n. 2 Einstein e a Teoria da Relatividade Especial: uma abordagem histórica e introdutória  
Melina Silva de Lima, 2013. 

  
v. 24, n. 3 A Física dos equipamentos utilizados em eletrotermofototerapia 

Alexandre Novicki, 2013. 
 

v. 24, n. 4 
 
O uso de mapas e esquemas conceituais em sala de aula 
Angela Denise Eich Müller e Marco Antonio Moreira, 2013. 

  
v. 24, n. 5 Evolução temporal em Mecânica Quântica: conceitos fundamentais envolvidos 

Glauco Cohen F. Pantoja e Victoria Elnecave Herscovitz, 2013. 
  

v. 24, n. 6 Aprendizagem significativa em mapas conceituais 
Marco Antonio Moreira, 2013. 

  
v. 25, n. 1 Introdução ao uso de tecnologias no Ensino de Física experimental dirigida a 

licenciandos de Física 
Leandro Paludo, Eliane Angela Veit e Fernando Lang da Silveira, 2014. 

  
v. 25, n. 2 Uma proposta para a introdução dos plasmas no estudo dos estados físicos da matéria 

no Ensino Médio 
Luis Galileu G. Tonelli, 2014. 
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v. 25, n. 3  Abordagem de conceitos de Termodinâmica no Ensino Médio por meio de Unidades 
de Ensino Potencialmente Significativas 
Marcos Pradella e Marco Antonio Moreira, 2014. 

  
v. 25, n.4 Arduino para físicos: uma ferramenta prática para a aquisição de dados automáticos 

Rafael Frank de Rodrigues e Silvio Luiz Souza Cunha, 2014. 
 

v. 25, n.5 Ensino de conceitos básicos de eletricidade através da análise do consumo de energia 
elétrica na escola 
Adroaldo Carpes de Lara, Ives Solano Araujo e Fernando Lang da Silveira, 2014. 
 

v. 25, n.6 Pequenos projetos de Física no ensino não formal 
Camilla Lima dos Reis e Maria Helena Steffani, 2014. 
 

v. 26, n.1 Ensino de Eletricidade para a Educação de Jovens e Adultos 
Rodrigo Lapuente de Almeida e Sílvio Luiz de Souza Cunha, 2015. 
 

v. 26, n.2 Textos e atividades sobre oscilações e ondas, modelos atômicos, propriedades da luz, 
luz e cores, radiações ionizantes e suas aplicações médicas 
José Fernando Cánovas de Moura, Rejane Maria Ribeiro-Teixeira e Fernando Lang da 
Silveira, 2015. 

  
v. 26, n.3 Ensino de Óptica na escola de nível médio: utilizando a plataforma Arduino como 

ferramenta para aquisição de dados, controle e automação de experimentos no 
laboratório didático 

 Elio Molisani Ferreira Santos, Rejane Maria Ribeiro-Teixeira e Marisa Almeida 
Cavalcante, 2015. 
 

v. 26, n.4 Proposta didática para desenvolver o tema supercondutividade no Ensino Médio 
 Flavio Festa, Neusa Teresinha Massoni e Paulo Pureur Neto, 2015. 

 
v. 26, n.5 Oficina de Astronomia 

 Marina Paim Gonçalves e Maria Helena Steffani, 2015 
 

v. 26, n.6 Interfaces entre teorias de aprendizagem e ensino de Ciências/Física 
 Marco Antonio Moreira e Neusa Teresinha Massoni, 2015. 

 
v. 27, n. 1 Proposta didática para apresentar conceitos do movimento de queda dos corpos no 

Ensino Fundamental através de um aporte histórico e epistemológico 
Jênifer Andrade de Matos e Neusa Teresinha Massoni, 2016. 

  
v. 27, n. 2 Proposta didática para o ensino de calorimetria com ênfase no desenvolvimento da 

habilidade de leitura e interpretação de gráficos 
Gabriel Schabbach Schneider, Fernando Lang da Silveira e Eliane Angela Veit, 2016. 
 
 


