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RESUMO 

 

Os documentos oficiais orientadores da educação e do ensino, LDB, PCN+ e BNCC, trazem 

recomendações para que o Ensino Médio tenha um caráter formativo, participativo e 

inclusivo, a partir de medidas que dependem da escola e dos professores. O uso do processo 

de Alfabetização Científica (AC) neste trabalho visa proporcionar uma aprendizagem de 

forma mais significativa e que trabalhe de modo a ajudar no desenvolvimento cognitivo dos 

alunos, pondo em prática o recomendado pelos documentos citados acima. O modelo de 

atividade proposto leva em consideração o tempo disponível nas escolas, sugerindo uma aula 

dinâmica e meios de avaliação que ajudem o professor a verificar de forma individual a 

aprendizagem do conceito de força, através das Leis de Newton,  a fim de buscar resultados 

de um Ensino de Física diferente dos de um modelo tradicional. É apresentada uma proposta 

de ensino do conteúdo citado sob a perspectiva da AC. 
 

Palavras- chave: Ensino Médio; Alfabetização Científica; Ensino de Física; Força. 

  



 

ABSTRACT 

 

The official documents guiding brazilian education and teaching, such as LDB, PCN+ and 

BNCC, bring recommendations so that teaching in Medium Level has a formative, 

participative and inclusive character through initiatives that depend on school and teachers. 

The use of Scientific Literacy (SL) in this monograph text aims for offering learning in a 

more significative way, working to help students in their cognitive development, practicing 

what is mentioned in the above cited documents. The proposed activity model takes into 

consideration the available time in schools, suggesting a dynamic class and evaluation means 

to help the teacher verify in an individual way the learning of force concept, through 

Newton’s Laws, to search results of a Physics teaching different from those obtained with a 

traditional teaching model. It is presented a teaching proposal of the cited subjects under a SL 

perspective. 

 

Key words: Medium Level; Scientific Literacy; Physics Teaching; Force. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Ensino de Física sempre tem sido mecanizado e com objetivo que não considera o 

sentido do conhecimento para o estudante. No entanto, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996) faz referência a um ensino diferente. 

  A LDB (9394/96) diz no Art. 35 alíneas I a IV, que o Ensino Médio, etapa final da 

educação básica, tem como finalidades: 

I- a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II- a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

III- o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV- a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

 

Com base no que a LDB (9394/96) coloca para o Ensino Médio (EM) e olhando para 

a Escola Básica vê-se muita inconsistência no que diz respeito à sua efetividade na escola. 

Almejar um ensino de Física que vá ao encontro ao recomendado por documentos 

orientadores como a LDB, os Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN+) (BRASIL, 2002) e a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC)(MEC,2016) requer primeiramente uma escola que não perca seu papel social, que 

forme cidadãos responsáveis, críticos, capazes de tomar decisões apoiados no conhecimento 

adquirido em um ambiente escolar onde o estudante seja valorizado como sujeito na 

construção do seu conhecimento.  

Segundo os PCN+, o Ensino de Física tem um “novo sentido”, traz “[...] uma visão 

da Física voltada para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com 

instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade”. Um ensino que não seja 

encerrado na escola, mas que compreenda tanto os que têm interesse na área científica quanto 

os que não têm. Para que participem do mundo de forma dinâmica tendo condições de receber 

informações sobre ciências. 

Tendo em vista algumas controvérsias entre os documentos orientadores e o que é 

realizado nas escolas procuramos investigar o que a BNCC indicava em relação ao EM. O 

EM deve ser um aprofundamento e ampliação dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental para o desenvolvimento das capacidades dando direito à aprendizagem. Dessa 

forma, romper com uma cultura tradicional que tem como “funções formativas: a pré- 
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universitária e a profissionalizante” (BNCC, 2016, p. 488) é um dos objetivos do documento. 

E ainda pretende proporcionar aos estudantes do EM a garantia de  

[...] uma formação que, em sintonia com seus percursos e histórias de vida, faculte-

lhes tanto o desenvolvimento de condições fundamentais para sua realização pessoal 

e existência digna quanto à efetiva participação na construção de um mundo à espera 

de contribuições criativas e responsáveis. (BNCC, 2016, p. 488) 

 

  Após refletir, a partir desses documentos, sobre o Ensino de Física e seus objetivos 

pensamos no processo de Alfabetização Científica (AC) como um meio de alcançar tais 

objetivos. De modo que o estudante participe integralmente do processo de ensino- 

aprendizagem para assim poder ter o entendimento das Leis Físicas. 

O intuito de promover uma aula que faça com que o aluno participe da construção do 

seu conhecimento é o foco deste trabalho. Ele traz a proposta de uma aula sobre as Leis de 

Newton que a todo instante requer que o aluno interaja e questione com o professor para que 

este prossiga com o conteúdo. De modo que desenvolva habilidades cognitivas fazendo-o 

pensar num ensino escolar que o ajude a interferir em sua realidade trazendo assim ao EM o 

caráter formador que os PCN+ e a BNCC recomendam. 

O capítulo 2 traz os referenciais para a promoção da AC na escola e como pode ser 

realizada. O capítulo 3 discorre sobre o objetivo da sequência didática proposta no trabalho e 

suas etapas. No capítulo 4 estão as considerações sobre a atividade e as expectativas de uma 

provável aplicação. O capítulo 5 traz as obras citadas e no capítulo 6 os testes aplicados aos 

alunos e a avaliação da prática. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

  A AC tem estado muito presente na sociedade nos últimos anos. Entre os anos de 

1980 e 1990 o ensino estava “centrado quase exclusivamente na necessidade de fazer com que 

os estudantes adquirissem conhecimento cientifico” (CHASSOT, 2003, p.90). Mas no 

decorrer dos anos este objetivo foi se modificando, os currículos têm se adequado a novas 

perspectivas. Chassot (2003) também afirma que não se pode conceber um ensino de ciências 

sem que os currículos busquem aspectos pessoais e sociais dos estudantes. Segundo Byber e 

Deboer
1
 (1994 apud SASSERON; CARVALHO, 2011, p.65):  

O currículo de ciências deve ser relevante para a vida de todos os estudantes, e não 

só aqueles que pretendem seguir as carreiras científicas, e os métodos de instrução 

devem demonstrar cuidados para a diversidade de habilidades e interesses dos 

estudantes. 

Alguns autores brasileiros utilizam o termo Letramento Científico apoiado no 

conceito definido por Soares
2
 (1998 apud SASSERON; CARVALHO, 2011, p.60) como “o 

resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: estado ou condições que adquire 

um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita”. Para a 

abordagem que será feita foi utilizada a expressão “Alfabetização Científica” baseada na ideia 

de Paulo Freire, de que 

[...] a alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de 

técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos conscientes. 

[...] Implica numa auto formação de que possa resultar uma postura interferente 

do homem sobre seu contexto. (FREIRE3, 1980 apud SASSERON; 

CARVALHO, 2008, p.02) 

De modo que o aprendiz se apropria do conhecimento de tal forma que reflita na sua 

realidade e que a ciência não seja mais algo distante. Entendendo assim que a sociedade é 

parte direta do desenvolvimento científico tecnológico. 

A escola se tornou um espaço importante para o início do processo de AC, por ser 

um ambiente de descobertas e aprendizado. Chassot (2003) considera a AC uma das 

dimensões que privilegiam uma “educação comprometida”.  

Para Sasseron e Carvalho (2008, p.336),  

 

                                                             
1
BYBEE, R.W.; DEBOER, G. E.. Research on Goals for the Science Curriculum. In: GABEL, D.L. (ed.), 

Handbook of Research in Science Teaching and Learning. New York: McMillan, 1994. 
2SOARES, M.. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1998. 
3FREIRE, P.. Educação como prática de liberdade. São Paulo: Paz e Terra, 1980. 
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É preciso também proporcionar oportunidades para que os alunos tenham um 

entendimento público da ciência, ou seja, que sejam capazes de receber informações 

sobre temas relacionados à ciência, à tecnologia e aos modos como estes 

empreendimentos se relacionam com a sociedade e com o meio-ambiente [...] 

O ensino escolar deve fazer sentido para o estudante, ensino antes propedêutico que 

só faria sentido nas etapas posteriores à escolarização. Rothberg e Quinato (2011) defendem 

que a nível escolar seja relevante um currículo de ensino de ciências com ênfase no enfoque 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) ou Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

(CTSA), considerando importante a inclusão desses assuntos nos ensinos fundamental e 

médio. Ser alfabetizado cientificamente não é simplesmente conhecer os termos científicos, 

mas sim entender as ciências no seu cotidiano. Uma ciência que tenha significado, que não 

ignore o conhecimento que eles trazem para o ambiente de aprendizagem. De acordo com 

Chassot (2003, p.91), a ciência é “uma linguagem” e ser alfabetizado cientificamente “é saber 

ler a linguagem em que está escrita a natureza”. Não é uma tarefa fácil, pois pessoas, 

independente da idade ou nível escolar, podem ter dificuldades nesse processo de 

aprendizagem e também há muitos professores despreparados e o material didático não serve 

de suporte para esses profissionais. 

Chassot (2003) nos diz que, entender a ciência contribui para controlar e prever as 

mudanças na natureza, assim utilizar o conhecimento científico leva a uma melhor qualidade 

de vida. A AC não é só entender o mundo natural. É “desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, a preparação para continuidade dos estudos em nível superior, ingresso no 

mercado de trabalho e formação para cidadania” (ROTHBERG; QUINATO, 2011, p. 01). 

Desenvolvimento esse que não se aplicará apenas na área científica, mas sim nas demais áreas 

do conhecimento. 

Ser alfabetizado cientificamente é ser um cidadão ativo, informado e capaz de 

interferir nos processos da sociedade que envolvem ciência e tecnologia. Para Sasseron e 

Carvalho (2008), é importante que os alunos sejam capazes de discutir tais informações, 

refletir sobre os impactos dos fatos sobre a sociedade e o meio ambiente. Aproximar o 

conhecimento escolar da realidade e torná-lo mais significativo, palpável. Entender a ciência 

como construção humana e se posicionar diante de questões que dizem respeito ao futuro da 

sociedade. Conforme Hazen e Trefil
4
 (1991 apud SASSERON; CARVALHO, 2011) 

distinguem o sentido de “fazer ciência” e “usar ciência”, afirmando que a população não 

precisa necessariamente saber pesquisar as áreas da ciência, mas saber fazer uso dos 

                                                             
4
HAZEN, M. R.; TREFIL J.. Science Matters. Achieving scientific literacy. New York: Anchor Books 

Doubleday, 1991. 
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conhecimentos produzidos pelos pesquisadores e que trazem consequências para a vida em 

sociedade. Para além disso, Hurd
5
 (1998 apud LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 47) 

afirma ser a AC um dos fatores agentes de mudanças na ciência, influenciando a democracia, 

o progresso social e as necessidades de adaptação do ser humano, para uma população 

informada e consciente de seu papel no desenvolvimento das Ciências e Tecnologias. Nas 

palavras de Chassot (2003, p.94), “Há uma continuada necessidade de fazermos com que a 

ciência possa ser não apenas medianamente entendida por todos, mas, e principalmente, 

facilitadora do estar fazendo parte do mundo”.  

  

                                                             
5HURD, P. D.. Scientific Literacy: New Minds for a Changing World. ScienceEducation, v. 82, n. 3, p. 407-416, 

1998. 
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3 METODOLOGIA 

 

Esta monografia busca, através de uma sequência didática, promover a AC 

analisando de forma qualitativa o processo de ensino aprendizagem para que alunos do EM se 

tornem ativos na produção do próprio conhecimento. Com base na teoria de Ausubel 

(MOREIRA, 2012) o “novo” conhecimento é adquirido a partir de interações de conceitos 

prévios com os novos. Dessa forma o professor utiliza os conceitos que os alunos têm para 

que através dessas interações e associações conceituais tente fazer com que o processo de 

aprendizagem seja mais eficaz. A sequência proposta tem o objetivo de levar os alunos a 

construírem o conceito de força, a partir de situações elaboradas pelo professor e também por 

eles, de forma a ocorrer o desenvolvimento de habilidades cognitivas, geralmente não 

privilegiadas no ensino público. E assim compreender os princípios das Três Leis de Newton. 

Os instrumentos utilizados para a aplicação da sequência didática estão descritos a 

seguir. 

O pré-teste
6
 (Apêndice1) visa dar ao professor uma noção do conhecimento prévio 

da turma em relação a temas científicos, principalmente de Física e Química. Neste momento 

não se consideram apenas as respostas certas/erradas e sim os argumentos utilizados para sua 

construção, suas concepções sobre o assunto, ou seja, analisar de forma qualitativa as 

respostas dos alunos para que a partir delas saibamos como abordar o conteúdo de força. As 

aulas serão para que o professor trabalhe o conteúdo de forma dinâmica e interativa para 

início do processo de aprendizagem. O pós-teste
7
 (Apêndice 2) é para avaliar, também de 

forma qualitativa, as habilidades desenvolvidas na aula e, a partir daí os alunos construírem 

melhor seus argumentos e levantarem hipóteses de situações propostas. Após o pré-teste e as 

aulas será projetado o vídeo Física nos acidentes Automobilísticos
8
 sobre aplicações das Leis 

de Newton e como se pode observá-las no cotidiano. 

  Os conteúdos das aulas estão relacionados diretamente com as Leis de Newton, 

abordando de forma conceitual a definição de força. Questionamos inicialmente o movimento 

dos corpos e o que poderia modificar esse movimento. 

                                                             
6https://rachacuca.com.br/quiz/51000/cinematica-ii/ 
7
http://www.fisicafacil.pro.br/Sleis01.htm 

http://www.fisicafacil.pro.br/Sleis.htm 

https://rachacuca.com.br/quiz/28665/cinematica-i/ 
8
https://www.youtube.com/watch?v=KnV0g7kqdlc 
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A avaliação da sequência
9
 será realizada pelo professor e pelos alunos. Tanto um 

quanto outros poderão fazer sugestões sobre o que melhoraria a aula, ajudando no 

aprendizado. 

 Segue o quadro I com a organização da sequência didática: 

Quadro I – Distribuição da carga horária da sequência por atividade. 

Atividade Duração (hora aula) 

Pré-Teste   1  

Aulas 6 

Pós-teste 1 

 

 

Avaliação da Prática 1 

TOTAL 9 

 

3.1 Sequência Didática 

 

   A sequência é indicada às turmas do primeiro ano do EM, mas o professor poderá 

aplicar onde parecer viável. É necessário que os alunos tenham conhecimento dos conteúdos 

de Cinemática Escalar e Cinemática Vetorial. Serão necessárias nove horas aula para a 

aplicação de: um pré-teste; aulas; um pós- teste com avaliação da prática docente. 

   O pré-teste deve ser respondido individualmente, com sete perguntas, selecionadas 

pelo professor, sobre o conteúdo a ser estudado e outras questões científicas. Durante o teste 

não haverá exposição de conteúdo ou temas relacionados. 

Durante as aulas é importante que os alunos estejam dispostos de modo que facilite a 

comunicação com o professor e com seus pares, assim as cadeiras/carteiras devem estar 

arrumadas em círculo. O planejamento da aula foi elaborado com a finalidade de tornar a aula 

mais interativa. No decorrer das aulas o professor chamará os alunos para testar cada situação 

que ele irá propor fazendo-os interagir com os materiais utilizados e com os colegas. 

 As aulas abordam os seguintes assuntos:   

 

Aula 1: Repouso × Movimento 

 

                                                             
9
http://rdiogo.net/blog/wp-content/uploads/2010/12/avaliandoAula.doc 

www.utfpr.edu.br/concursos/campi/cp/arquivos/copy_of...pdf/at_download/file 

https://jucienebertoldo.wordpress.com/2012/10/10/ficha-de-observacao-de-aula 
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O professor deve iniciar relembrando o que os alunos sabem sobre o estado de um 

corpo e o que faz com que ele esteja em movimento ou em repouso. Usa primeiramente uma 

bola, retomando a questão 5 do pré–teste. Indaga os alunos sobre o que faria a bola parar, ou 

iniciar o movimento. É observado assim que para mudar o estado de um objeto, precisa que 

algo interfira no mesmo. Dessa forma começa-se a observar que “um corpo tende a manter 

seu estado natural, de repouso ou movimento, a menos que uma força aja sobre ele obrigando-

o a mudar seu estado”. Este é o Princípio da Inércia. 

Deve ficar claro que as alterações no estado são resultado de interações entre um ou 

mais corpos, e a essas interações dá-se o nome de Forças. E o professor pergunta qual seria a 

condição para que o corpo mantenha seu estado natural (em repouso ou em MRU). 

Diante das respostas deve-se considerar que nem toda interação gera uma mudança 

no estado (utilizando um livro como na questão 3 do pré-teste), porém para que ocorra uma 

mudança é imprescindível que haja interação.   

 

Aula 2: Força de Contato X Força a Distância 

 

A necessidade de que algo modifique o estado de um corpo gera um questionamento: 

os corpos precisam ou não estar em contato?  Para isso o professor usa dois ímãs; pergunta o 

que acontece quando aproximados. Observa-se que tal interação pode ser também a distância. 

Pendura um objeto em um elástico, como exemplo de força a distância e dá início à 

compreensão da força gravitacional. 

    Após estabelecer o conceito de força como interação entre corpos, o professor 

reforça que quando o total de forças sobre um corpo é diferente de zero sua velocidade muda, 

de modo que ele adquire uma aceleração devido à força resultante sobre ele. Logo, 

FR= m.a; onde: FR- força resultante; m – massa; a- aceleração. 

 

Aula 3: Ação e Reação 

 

   Nesta atividade deve-se propor aos alunos observarem que o corpo que sofre uma 

força, também exerce uma força sobre o outro corpo. Essa interação recebe o nome de Ação e 

Reação, ou seja, um primeiro corpo produz uma força e o segundo reage com uma força de 

mesmo módulo, direção e sentido oposto. Um exemplo simples é quando se bate em algo, a 

dor sentida é a consequência da reação que o outro corpo exerceu. Tentar sempre começar 

dando exemplos mais reais, como os seus próprios movimentos: ao dar um empurrão em algo 



16 
 

ou movimentar objetos usuais. E depois colocar os exemplos mais abstratos para uma melhor 

compreensão, como foguetes e influências no movimento circular (que às vezes fica sem ser 

estudado). 

 

Aula 4: Física Pra quê? 

 

Com o intuito de ajudar para que os alunos compreendam que a Física vai além do 

que é aprendido na escola, passa-se o vídeo. Ele retrata o que pode acontecer em um acidente 

automobilístico. E logo depois o professor faz uma revisão do que foi apresentado e leva os 

alunos a pensarem e discutirem sobre eventuais dúvidas ou curiosidades, deixando-os livres 

para que respondam os colegas sobre a seguinte questão: como a física, e principalmente os 

princípios das Leis de Newton podem auxiliar na prevenção ou investigação de acidentes? 

Dessa forma o professor poderá observar o desenvolvimento dos estudantes e 

também participará conduzindo a discussão e esclarecendo conceitos que não ficaram 

compreendidos. 

O pós-teste (Apêndice 2) deverá ser aplicado após a sequência de ensino, também 

individualmente, porém podendo haver diálogo entre os alunos, com perguntas sobre a aula e 

novas situações. O teste é discursivo para que dessa forma o professor analise melhor as 

respostas. 

Na aula seguinte ao pós-teste o professor e a turma realizarão uma avaliação sobre 

toda a sequência. Para os alunos as perguntas são sobre o desenvolvimento e conclusão da 

aula, se a forma que o professor colocou a matéria ficou clara e facilitou o aprendizado, etc. e 

para o professor as perguntas são sobre o plano de aula, se seus objetivos foram alcançados, a 

motivação da turma diante dos recursos utilizados e sobre a metodologia adotada, se foi eficaz 

ou não. A avaliação tem a finalidade de ajudar o professor a refletir e melhorar sua prática a 

partir de suas respostas e as dos alunos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   Grande parte dos alunos tem dificuldades na compreensão de conteúdos físicos. 

Isso devido ao desinteresse por parte dos alunos ou falta de incentivo da escola e até mesmo 

do professor. Dessa forma, ter um ensino que aproxime o conhecimento escolar do dia a dia 

auxilia no processo de aquisição do conhecimento e na promoção da AC. 

Esta sequência didática ajuda o professor no desenvolvimento das atividades e na 

organização de uma lógica para a construção dos conceitos por parte dos alunos. Por propor 

uma avaliação qualitativa da evolução do aprendizado ela dá condições ao estudante de 

compreender cada etapa na construção de seu conhecimento. O planejamento das aulas foi de 

modo que o aluno possa interferir e questionar a fim de ser ativo e participante nas aulas, 

sabendo que tudo que aprendeu em suas vivências servirá como auxílio para o novo 

conhecimento a ser construído na escola.  

Diante do tempo que hoje os professores de Física do Ensino Básico têm para 

ministrar suas aulas, o pré-teste e o pós-teste foram uma forma de obter um diagnóstico do 

que os alunos sabiam sobre o tema tratado e o que eles evoluíram após as aulas. E através de 

uma discussão em sala, que antecede o pós-teste, o professor pode observar aspectos mínimos 

dos argumentos construídos corrigindo possíveis erros.  

   Para esta monografia não foi possível aplicar a sequência didática, pois a turma que 

estava disponível para tal ainda não tinha terminado o estudo sobre Cinemática e não haveria 

tempo para a coleta e análise de dados antes do final do semestre letivo. Contudo, caso fosse 

aplicada, a sequência seria apenas de cinco aulas, com os testes (2 h a), as aulas (2 h a) e a 

avaliação da prática (1 h a). A aula não compreenderia as Três Leis de Newton, seria apenas 

para uma construção do conceito de força (contato e a distância). Inicialmente proporia aos 

alunos uma análise do movimento de algum corpo (por exemplo, uma bola) e observaria que 

precisa de uma interferência para alterar seu estado de movimento ou repouso, e tal 

interferência seria resultado de uma interação. Depois, os alunos começariam a ver que essas 

interferências podem ser de contato ou a distância, e entre dois ou mais corpos, e a presença 

delas pode gerar ou não uma mudança no estado (alterar ou iniciar o movimento). O que se 

esperaria é que ao final das atividades os alunos percebessem que a essas interações dá-se o 

nome de força. E após seria passado um vídeo (o citado na aula 4) e haveria uma discussão 

sobre a aula e o conteúdo do vídeo.  Ao final, teria o pós-teste e a avaliação de toda a 

sequência para o professor e alunos.  



18 
 

  Mediante a aplicação, o resultado esperado seria de que os estudantes pudessem 

construir, com o auxílio do professor, a partir de seus conhecimentos prévios, o conceito de 

Força, de modo a compreender como os fenômenos físicos estão relacionados em seu 

cotidiano fazendo com que eles questionassem e refletissem sobre o assunto. Esperaríamos 

comentários como: “o objeto se moveu porque alguma coisa empurrou”; “o ímã não encostou, 

mas ele atrai de alguma forma”; “e como ele fez força sem encostar?”; “tem como fazer força 

e o corpo não sair do lugar, então tem mais de uma ali?”; e “a interação pode ser com vários 

corpos”. Mesmo pressupondo algumas respostas é sempre surpreendente o modo como os 

alunos reagiriam ou fariam seus questionamentos. 

Retomando o objetivo da AC discutida, não é que os estudantes saibam a matéria de 

cor, mas sim que entendam os princípios que regem o processo, que desenvolvam a cognição 

e adquiram habilidades que serão úteis na área de ciências e em demais áreas do 

conhecimento. Mesmo sendo uma tarefa difícil, a busca pelo conhecimento deve fazer sentido 

que vai além do ambiente escolar, fazer sentido para a vida. 
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6 APÊNDICES 

 

6.1 Apêndice 1: PRÉ- TESTE 

1. Por que motivo a lua brilha à noite? 

a) Porque ela própria emite luz 

b) Porque reflete a luz do Sol 

c) Porque reenvia a luz do Sol que armazenou durante o dia 

 

2. Que tipos de ondas são usadas para fazer e receber ligações de aparelhos celulares? 

a) Ondas de rádio 

b) Ondas luminosas 

c) Ondas sonoras 

d) Ondas gravitacionais 

 

3. A figura mostra uma mão apertando o livro, sem arrasta-lo sobre a mesa. O livro irá se               

mover? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

4. Qual destes elementos químicos é usado para criar energia nuclear e armas nucleares? 

a) Sódio 

b) Urânio 

c) Carbono 

d) Nitrogênio 
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5. Ao jogar uma bola em um chão plano ela começará a rolar. Em algum momento a bola 

vai parar? Por quê? 

 

6. Uma pessoa, num trem em movimento com velocidade constante em trecho retilíneo 

da ferrovia, deixa cair um objeto pesado. A trajetória do objeto para qualquer pessoa 

dentro do trem será: 

a) Um arco de Parábola 

b) Um quarto de Circunferência 

c) Uma Hipérbole 

d) Uma reta horizontal 

e) Uma reta vertical 

 

7. Um corpo pode estar em movimento em relação a um referencial, e em repouso em 

relação a outro.  

a) Verdadeiro 

b) Falso 
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6.2 Apêndice 2: PÓS-TESTE 

 

1. Uma única força atua sobre uma bola em movimento. A partir do instante em que 

cessar a atuação da força, o movimento da bola será: 

a) Retilíneo uniformemente acelerado. 

b) Circular uniforme. 

c) Retilíneo uniforme. 

d) Retilíneo uniformemente retardado. 

e) Nulo. A bola pára. 

 

2. Um cavalo puxa uma carroça em movimento. Qual das forças enumeradas a seguir é 

responsável pelo movimento do cavalo? 

a) A força de atrito entre a carroça e o solo. 

b) A força que o cavalo exerce sobre a carroça 

c) A força que o solo exerce sobre o cavalo. 

d) A força que o cavalo exerce sobre o solo. 

e) A força que a carroça exerce sobre o cavalo. 

 

3. Numa freada brusca de um carro, a tendência do corpo do motorista, ou dos 

passageiros, é permanecer em movimento por: 

a) Ressonância 

b) Inércia 

c) Ação e Reação 

d) Atrito  

e) Gravitação 

 

4. Um garoto de skate em movimento retilíneo uniforme lança uma bolinha de pingue-

pongue verticalmente para cima. Se o skate não acelerar e nem frear, a bola retornará 

às mãos do skatista. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? 

Se preferir faça um desenho. 

 

5.  De acordo com a Terceira Lei de Newton, duas forças que formam um par ação-reação 

apresentam estas características, exceto: 
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a) Mesmo módulo.  

b) Mesma direção. 

c) Sentidos opostos. 

d) Atuam em corpos diferentes.  

e) Anulam-se uma à outra.   
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6.3 Avaliação da Sequência Didática 

 

6.3.1 Para o aluno: 

a) O professor expôs o conteúdo de forma clara? O que você não entendeu? 

b) Estabeleceu conexão entre o tema da aula e os temas previamente estudados? 

c) O professor retornou sempre aos pontos principais, para que se tornem claros e 

evidentes? Cite três pontos principais da aula, na sua opinião. 

d) O professor ofereceu condições para você demonstrar o que aprendeu? 

e) O tempo da aula foi suficiente para o entendimento da matéria? 

f) Os recursos utilizados em sala foram suficientes para o entendimento da matéria? 

Quais recursos você propõe para que as aulas sejam melhores? 

g) Os exemplos e analogias feitas em sala de aula foram suficientes para você ter o 

entendimento do conteúdo? Cite alguns que poderiam ser usados pelo professor para 

melhoria da aula. 
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6.3.2 Para o professor: 

a) Elaborou plano de aula?Quais os elementos presentes no plano de aula? 

b) Deixou claro, para os alunos, os objetivos da aula? 

c) Estabeleceu conexão entre o tema da aula e outros conhecimentos que os alunos já 

possuíam (ou deveriam possuir)? 

d) Estabeleceu conexão entre o tema da aula e os temas previamente estudados? 

e) Buscou introduzir o tema de maneira a despertar o interesse dos alunos? 

f) Procurou facilitar a aprendizagem utilizando exemplos e analogias? 

g) Buscou trabalhar o conteúdo ao nível da turma? 

h) Fez perguntas claras, nos momentos adequados? 

i) Respondeu aos questionamentos feitos pelos alunos? 

j) Usou com habilidade e segurança os recursos selecionados para a aula? 

k) Destacou e consolidou as ideias e conceitos principais da aula? 

l) Fez síntese ao final de cada tópico ou ao final da aula, concluindo bem a aula?Criou 

expectativa e relacionou a aula com assuntos seguintes? 

m) A metodologia utilizada foi adequada ao conteúdo? 

n) A metodologia escolhida manteve os alunos interessados e motivados durante a aula? 

o) A metodologia favoreceu a participação dos alunos? 

p) Cite pontos positivos e negativos de cada aula ministrada. 


