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Resumo :  As Diretrizes Curriculares 
Orientadoras da Educação Básica 
para a Rede Estadual de Ensino - 
disciplina de Física destaca a 
importância da aplicação de 
atividades práticas e 
contextualizadas como estratégia 
para despertar o interesse do aluno, 
assim como sugerem a utilização da 
interdisciplinaridade como uma 
possibilidade de aprendizagem 
significativa dos conceitos da Física 
e dos demais conteúdos envolvidos. 
Com base nessa conjuntura e 
partindo da premissa que as 
atividades práticas despertam um 
grande interesse no aluno, 
contribuindo de forma efetiva para o 
ensino de Física, este projeto propõe 
a realização de atividades lúdicas 
científicas, interdisciplinar, 
envolvendo os conceitos de 
hidrostática associados aos 
movimentos de alguns artrópodes, 
conteúdo abordado na disciplina de 
Biologia. A aplicação da atividade 
seguirá os passos descritos na 
Taxonomia de Bloom. 

Palavras-chave:  Ensino de Física. 
Interdisciplinaridade. Atividade 
prática. Taxonomia de Bloom. 
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As pesquisas realizadas nos últimos anos, Bonadiman e Nonenmacher (2007), 

Moraes (2009), Ricardo e Freire (2007), mostram que os alunos encontram-se cada vez 

mais desinteressados pela disciplina da Física.  

A ausência de uma abordagem contextualizada dessa disciplina com a realidade 

cotidiana dos alunos e a dificuldade de compreensão dos conceitos são algumas das 

principais causas para essa falta de interesse e nos problemas de aprendizagem 

decorrentes dessa situação. 

As Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica para a Rede Estadual 

de Ensino - disciplina de Física destaca a importância da aplicação de atividades práticas 

e contextualizadas como estratégia para despertar o interesse do aluno, assim como 

sugerem a utilização da interdisciplinaridade como uma possibilidade de aprendizagem 

significativa dos conceitos da Física e dos demais conteúdos envolvidos. 

Com base nessa conjuntura e partindo da premissa que as atividades práticas 

despertam um grande interesse no aluno, contribuindo de forma efetiva para o ensino de 

Física, esta unidade didática propõe a realização de atividades lúdicas científicas, 

interdisciplinar, envolvendo os conceitos de hidrostática associados aos movimentos de 

alguns artrópodes, conteúdo abordado na disciplina de Biologia. A aplicação da atividade 

seguirá os passos descritos na Taxonomia de Bloom. 
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Por muito tempo o ensino de Física esteve pautado na transmissão de conceitos, 

ficando apenas para a pedagogia os aspectos relacionados ao aprendizado (FILHO et al., 

2009). Com isso os aspectos pedagógicos que envolvem a contextualização e a 

interdisciplinaridade abordados no ultimo ano dos cursos acabavam ficando em segundo 

plano. Muitas das vezes, a atuação do professor se torna reflexo de sua formação 

profissional inicial, priorizando a aplicação de fórmulas e resolução de equações 

matemáticas. 

Uma possibilidade para sanar esta lacuna entre contextualização e ensino de 

Física seria a utilização da Taxonomia de Bloom, que trata de uma estratégia pedagógica 

organizada em 6 (seis) níveis de conhecimento a serem seguidos cumulativamente: 1° 

nível - lembrar (relembrar informações, conceitos, teorias, métodos, entre outros, 

ensinados anteriormente); 2° nível – entender (compreender os novos conceitos 

apresentados, utilizando-os para fazer inter-relações em diferentes contextos); 3° nível - 

aplicar (aplicar os conhecimentos em situações concretas); 4° nível - analisar (identificar a 

utilização e a aplicação dos conteúdos); 5° - sintetizar (organizar as ideias e os novos 

conceitos adquiridos) e finalmente 6° nível – criar (só é capaz de criar quem realmente 

assimilou de forma significativa o que foi apresentado).  

Diante do exposto nosso objetivo é buscar meios de despertar a curiosidade e 

suscitar o interesse de nossos alunos por intermédio de atividades lúdicas científicas 

visando à melhoria do processo de ensino aprendizagem dos conceitos de hidrostática, 

através da interdisciplinaridade com a Biologia e utilizando os passos da Taxonomia de 

Bloom.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

[G1] Comentário: A Taxonomia de 
Bloom é entendida como um processo 

de seleção e classificação, o qual é 
desenvolvido mediante três domínios: 
cognitivo, afetivo e psicomotor 
(LOMENA, 2006). Neste trabalho será 
abordado somente o domínio cognitivo, 
o qual se refere à aquisição e à 
compreensão de conhecimentos, 
divididos em seis categorias de 
domínio ordenadas da mais simples 
para a mais complexa, podendo ser 
considerado níveis cumulativos onde 
um é pré requisto para o seguinte 
(JESUS, RAABE, 2009). Esses níveis 
divididos em: conhecimento; 
compreensão; aplicação; análise; 
síntese; e avaliação (FERRAZ, 
BELHOT, 2010). 
A Taxonomia de Bloom passou a ser 
definida, a partir da proposta de Lori 
Anderson, nos seguintes níveis: 
lembrar; entender; criar; aplicar; 
analisar e avaliar (JESUS; RAABE, 

2009). 
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TIVIDADE 

 

 

 

 

 

 

Em 1961 Gagarin admirado exclama “A Terra é azul!”, era a primeira vez que 

alguém observa o planeta Terra por outro ângulo, entretanto, muito mais do que beleza 

está o fato de que nosso planeta é formado de ¾ (três quartos) de água e que dela 

depende nossa existência e sobrevivência (TALAVERA, 2004). 

O termo hidrostática, oriundo do grego, (hidro = água e estática = corpos em 

equilíbrio) deve ser entendido como resultado das interações entre o corpo e o meio em 

que se encontra. Uma parte importante, dentro da hidrostática, é o estudo da mecânica 

dos fluídos, entendido como algo que possui a propriedade de escoar e é dividida em 

fluidos estáticos, quando se trata de fluidos em repouso, e fluido dinâmico quando esse 

está em movimento. 

A hidrostática esta presente em nosso cotidiano desde ao abrir uma torneira ou até 

mesmo em situações mais complexas como nos freios ou no pouso de um avião. Suas 

aplicações são facilmente percebidas nas eclusas que permitem a navegação em rios, por 

exemplo, o Tietê e o São Francisco (TALAVERA, 2004). 

Para que o tema proposto – hidrostática – seja assimilado e compreendido, alguns 

conceitos são de suma importância tais como: pressão, massa específica, densidade, 

Princípio de Pascal, Leis de Stevin, tensão superficial e capilaridade.  

Por muito tempo a história da coroa do rei Hieron de Siracusa na qual a proporção 

de medidas de água derramada supostamente seria equivalente à quantidade de peso do 

ouro e da prata foi contada e fundamentada para o ensino de hidrostática, infelizmente 

trazida como verdade em muitos livros didáticos. Entretanto conforme afirma Martins: 

Esse método atribuído a Arquimedes não seria, no entanto, adequado, por 
causa dos erros introduzidos pela tensão superficial do líquido. Galileu já 
suspeitava que Arquimedes teria utilizado outro método, empregando 
pesagens (balança hidrostática) e não medidas de líquido derramado. Há 
mais de cem anos, Berthelot encontrou um texto do início da era cristã que 
confirmava a conjetura de Galileu, pois atribuía a Arquimedes esse 
segundo método. Apesar disso, autores sem um bom conhecimento sobre 

ATIVIDADE 1 – DO LEMBRAR AO ENTENDER 

VALE A PENA SABER 

[G2] Comentário: Prezado 
professor esta atividade busca, 

respeitando a Taxonomia de Bloom, a 
intervenção estruturada em três partes 
para melhor aplicação e possível 
aprendizagem dos participantes, 
levando em consideração as 
dificuldades que poderão surgir ao logo 
do desenvolvimento do projeto. 
A primeira etapa consistirá em 
promover ações que auxiliem a 
execução do nível 1 (lembrar) ao nível 
2 (entender), uma vez que lembrar 
significa trazer à memória. O objetivo 
deste nível é trazer para a sala de aula 
os conhecimentos adquiridos 
anteriormente, na 1ª série do Ensino 
Médio, relacionados aos conceitos de 
dinâmica e estática.  
Para tal serão realizadas tempestades 
de ideias, afim de que os alunos 
possam citar e listar aplicações de 
força e situações do uso da estática em 
seu cotidiano. Desse modo, é provável 
que haja um resgate dos 
conhecimentos já adquiridos, além de 
possibilitar a identificação de 
concepções equivocadas e assim 
iniciar o processo de aprendizagem de 
novos conteúdos, interligados aos 
anteriores, nesse caso a hidrostática. 
Dessa maneira, após a sistematização 
e tabulação dos conceitos e exemplos 
levantados pelos alunos, algumas 
questões norteadoras iniciarão o 
segundo nível da Taxonomia 
supracitada. Será considerado 
principalmente o entendimento dos 
conteúdos de hidrostática bem como a 
capacidade de, após esta exposição, 
os alunos serem capazes de traduzir e 
interpretar fatos, comparações e 
interferências do novo contexto a que 
foram levados. 
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a história da ciência copiam-se uns aos outros e perpetuam a velha 
interpretação implausível e sem base histórica. (2000, p. 115) 

 

As dificuldades do método utilizado por Arquimedes foi também observada por 

Galileu Galilei em um de seus trabalhos  

Acreditaria sim que, difundindo-se a notícia de que Arquimedes havia 
descoberto o furto por meio da água, algum autor contemporâneo terá 
deixado algum relato do fato; e que o mesmo, ao acrescentar qualquer 
coisa ao pouco que havia entendido pelos rumores espalhados, disse que 
Arquimedes havia utilizado a água do modo que passou a ser o 
universalmente aceito. (GALILEU, 1986, p. 105 apud MARTINS, 2000) 

 

Assim, desmitificar alguns conceitos errôneos e introduzir relações com o conteúdo 

de hidrostática, principalmente no que diz respeito a fatores históricos, são procedimentos 

de extrema relevância. Para isso, alguns pré requisitos serão necessários, como noções 

de força e de estática.  

A interdisciplinaridade com a Biologia se faz presente, pois o trabalho em questão 

será realizado com alunos do segundo ano do ensino médio e neste período são 

trabalhados os conteúdos da classe dos artrópodes que constituem o filo de maior 

sucesso adaptativo da Terra, o qual se deve ao fato de suas diversas estruturas, que 

permitem uma grande diversificação em ambientes aquáticos e terrestres. Os artrópodes 

são classificados em insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. 

A diversificação na estrutura deste filo é que auxiliará a interdisciplinaridade e 

facilitará a montagem dos artrópodes1. Para isso serão utilizados os conceitos de Física 

supracitados, uma vez que o ensino de Física não deve ser pautado apenas em 

acontecimentos específicos de sua disciplina, mas, sempre que possível, fazer o elo para 

novas experiências entre as diversas áreas do conhecimento, visando assim o 

aprendizado cognitivo e uma visão geral do todo. Nessa perspectiva as Diretrizes 

Orientadoras Curriculares do Estado do Paraná indicam que 

 

No ensino dos conteúdos escolares, as relações interdisciplinares 
evidenciam, por um lado, as limitações e as insuficiências das disciplinas 
em suas abordagens isoladas e individuais e, por outro, as especificidades 
próprias de cada disciplina para a compreensão de um objeto qualquer. 
Desse modo, explicita-se que as disciplinas escolares não são herméticas, 
fechadas em si, mas, a partir de suas especialidades, chamam umas às 
outras e, em conjunto, ampliam a abordagem dos conteúdos de modo que 
se busque, cada vez mais, a totalidade, numa prática pedagógica que leve 
em conta as dimensões científica, filosófica e artística do conhecimento. 
PARANÁ (2008) 
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Desde 1998, o ENEM1 (Exame Nacional do Ensino Médio) esta presente como 

uma das avaliações brasileiras mais importantes para os alunos que já cursaram o ensino 

médio. Alem de avaliar o desempenho dos estudantes também esta sendo utilizado como 

critério de seleção para muitos vestibulares com suas questões atuais e com situações 

sempre presentes em seu cotidiano.  

Diante do exposto, leia as questões a seguir e depois discuta com seu professor e 

colegas suas conclusões: 

 

 

Questão 1 

 

 

(ENEM/2009) O ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com cinco 

astronautas a bordo e uma câmera nova, que iria substituir uma outra danificada por um 

curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrarem em órbita a 560 km de altura, os 

astronautas se aproximaram do Hubble. Dois astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram 

ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: "Esse telescópio tem a 

massa grande, mas o peso é pequeno". 

 

 

 

 

 

 

Considerando o texto e a leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo 

astronauta: 

                                                 
1
 Disponível em <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=310> Acesso 

em 29 set. 2013. 

 

Questão 1 

É HORA DE APRENDER 

[G3] Comentário: Relembrando o 
conceito de Força 
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(A) se justifica porque o tamanho do telescópio determina a sua massa, enquanto 

seu pequeno peso decorre da falta de ação da aceleração da gravidade. 

(B) se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande comparada à dele 

próprio, e que o peso do telescópio é pequeno porque a atração gravitacional criada por 

sua massa era pequena. 

(C) não se justifica, porque a avaliação da massa e do peso de objetos em órbita 

tem por base as leis de Kepler, que não se aplicam a satélites artificiais. 

(D) não se justifica, porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, 

neste caso, sobre o telescópio e é a responsável por manter o próprio telescópio em 

órbita. 

(E) não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de 

reação contrária, que não existe naquele ambiente. A massa do telescópio poderia ser 

avaliada simplesmente pelo seu volume. 

 

 

Questão 2 

 

 

(ENEM/1998) Um portão está fixo em um muro por duas dobradiças A e B, 

conforme mostra a figura, sendo P o peso do portão. 

 

Caso um garoto se dependure no portão pela extremidade livre, e supondo que as 

reações máximas suportadas pelas dobradiças sejam iguais, 

(A) é mais provável que a dobradiça A arrebente primeiro que a B. 

(B) é mais provável que a dobradiça B arrebente primeiro que a A. 

(C) seguramente as dobradiças A e B arrebentarão simultaneamente. 

(D) nenhuma delas sofrerá qualquer esforço. 

(E) o portão quebraria ao meio, ou nada sofreria. 

Questão 2 
[G4] Comentário:  Relembrando 
conceitos de Estática 
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Questão 3 

 

 

(ENEM/1999) A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como 

combustível, a massa é o que importa. Um aumento da temperatura do ambiente leva a 

um aumento do volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os 

tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem 

subterrâneos: 

 

 

I. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois 

estaria comprando mais massa por litro de combustível. 

II. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais 

massa de combustível para cada litro. 

III. Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por litro, o problema comercial 
decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. 

 

 

Destas considerações, somente 

(A) I é correta 

(B) II é correta 

(C) III é correta 

(D) I e II são correstas 

(E) II e III são corretas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 3 [G5] Comentário: Da questão 3 em 
diante trabalharemos o entendimento 
referente à Estática dos Fluidos 
Lembramos que estas são só algumas 
de muitas questões que poderemos 
trabalhar relacionados aos conceitos de 
Hidrostática. 
Outra dica é a utilização do material 
disponível em: 
http://www.if.ufrgs.br/public/tapf/v20n4_
herzog_steffani.pdf 

http://www.if.ufrgs.br/public/tapf/v20n4_herzog_steffani.pdf
http://www.if.ufrgs.br/public/tapf/v20n4_herzog_steffani.pdf
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(ENEM/1999) A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em 

água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma 

borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício 

central sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, 

desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para a sua operação segura, é 

necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de 

segurança, normalmente situada na tampa.  

O esquema da panela de pressão e um diagrama de fase da água são 

apresentados abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A vantagem do uso de panela de pressão é a rapidez para o cozimento de 

alimentos e isto se deve:  

(A) à pressão no seu interior, que é igual à pressão externa.  

(B) à temperatura de seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da 

água no local.  

(C) à quantidade de calor adicional que é transferida à panela.  

(D) à quantidade de vapor que esta sendo liberada pela válvula.  

(E) à espessura da sua parede, que é maior que a das panelas comuns.  

Questão 4 

 

DIAGRAMA DE FASE DA ÁGUA

Temperatura ( C)
o

Pr
es

sã
o 

(a
tm

)
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(ENEM/2012) Um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está 

aferindo corretamente a massa dos produtos. Ao chegar a casa resolve conferir se a 

balança estava descalibrada. Para isso, utiliza um recipiente provido de escala 

volumétrica, contendo 1,0 litro d’água. Ele coloca uma porção dos legumes que comprou 

dentro do recipiente e observa que a água atinge a marca de 1,5 litro e também que a 

porção não ficara totalmente submersa, com 1/3 de seu volume fora d’água. Para concluir 

o teste, o consumidor, com ajuda da internet, verifica que a densidade dos legumes, em 

questão, é a metade da densidade da água, onde, rágua = 1g/cm3. No supermercado a 

balança registrou a massa da porção de legumes igual a 0,500 kg (meio quilograma).  

Considerando que o método adotado tenha boa precisão, o consumidor concluiu 

que a balança estava descalibrada e deveria ter registrado a massa da porção de 

legumes igual a 

(A) 0,073 kg. 

(B) 0,167 kg. 

(C) 0,250 kg. 

(D) 0,375 kg. 

(E) 0,750 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 5 
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ATIVIDADE 2 – DO APLICAR AO SINTETIZAR 

 

 

 

Chegou o momento de aplicarmos o que aprendemos até aqui. Que tal 

construirmos uma garra hidráulica? Para isso você precisará dos seguintes materiais: 

isopor, seringas, canos de plástico, cola, parafusos, caixa de papelão, garrafa pet, 

martelo, tesoura, régua, caneta e arame.  

 

 

 

ATIVIDADE 2 – DO APLICAR AO SINTETIZAR 

[G6] Comentário: Após a assimilação 
do conteúdo o processo de ensino 
aprendizagem continua, de maneira 
sempre cumulativa, por intermédio do 
nível 3 (aplicar). Neste nível o uso da 

informação, método e conceitos das 
teorias para a solução de problemas, 
adquirida no nível 2 são a chave para o 
conhecimento cognitivo. Nessa etapa 
os alunos realizarão exercícios de 
fixação, interpretação de textos e de 
fatos ocorridos em seu cotidiano. É 
neste momento que uma nova 
ferramenta se fará presente, a atividade 
prática. 
O desenvolvimento de atividades 
experimentais, fortemente associadas 
ao método experimental, vem tomando 
a conotação de saber específico, 
deslocando o referencial de atividades 
vinculadas aos conteúdos discutidos 
em sala de aula, para o status de 
elemento do saber. (ROSA, 2007) 
A atividade experimental que propomos 
consiste na montagem de uma garra 
hidráulica, utilizando materiais de baixo 
custo, tais como: isopor, canos de 
plástico, cola, seringas, papelão, 
parafusos, entre outros. A confecção 
seguirá os procedimentos propostos 
pelo professor e assim os principais 
conceitos envolvidos dizem respeito ao 
Teorema de Pascal e o de Stevin. 
Para que o nível 4 (analisar) aconteça 
será proposta a elaboração de um 
relatório onde os participantes do 
projeto deverão descrever além dos 
procedimentos adotados e materiais 
utilizados, quais os princípios, leis e 
conceitos físicos estão envolvidos no 
experimento e como a confecção da 
garra hidráulica os auxiliou na 
assimilação dos conteúdos. Deste 
modo, o nível 5 (avaliação) será 
contemplado. 
 

[G7] Comentário: Este site poderá 
auxilia-lo na explicação dos conceitos 
envolvidos na garra 
http://www.mecatronicaatual.com.br/arti
gos/1611-rob-hidrulico  
 

http://www.mecatronicaatual.com.br/artigos/1611-rob-hidrulico
http://www.mecatronicaatual.com.br/artigos/1611-rob-hidrulico
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ATIVIDADE 3 - INTERDISCIPLINARIDADE UMA FERRAMENTA MAIS 

QUE NECESSÁRIA 

 

 

Durante este bimestre você aprendeu diversos conceitos de hidrostática e pôde 

construir uma garra hidráulica, mas além da disciplina de Física você também estudou em 

Biologia a classe dos artrópodes que constituem o filo de maior sucesso adaptativo da 

Terra, o qual se deve ao fato de suas diversas estruturas, que permitem uma grande 

diversificação em ambientes aquáticos e terrestres. Os artrópodes são classificados em 

insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. 

A diversificação na estrutura deste filo é que auxiliará a interdisciplinaridade e 

facilitará a montagem dos artrópodes2. Para isso serão utilizados os conceitos de Física 

supracitados, uma vez que o ensino de Física não deve ser pautado apenas em 

acontecimentos específicos de sua disciplina, mas, sempre que possível, fazer o elo para 

novas experiências entre as diversas áreas do conhecimento, visando assim o 

aprendizado. 

Desafio: Reúnam-se em grupo de 5 colegas, escolham um artrópode e por fim 

utilizando os conhecimentos adquiridos em física construa-o. Mãos à obra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 A estrutura de um artrópode, em específico um grilo, pode ser visualizada em : 

<http://www.universitario.com.br/celo/topicos/subtopicos/anatomia/sistema_muscular/sistema_muscular.html> 

 

ATIVIDADE 3 – INTERDICIPLINARIDADE UMA FERRAMENTA MAIS 
QUE NECESSÁRIA 

[G8] Comentário: Nesta etapa a 
Taxonomia de Bloom chega ao ultimo 
nível, o criar e para isto a 
interdisciplinaridade será uma 
ferramenta primordial para seu 
desenvolvimento, principalmente 
quanto ao aspecto de aproximar as 
disciplinas de Física e Biologia, 
conforme argumenta Leis (2005): 
Enquanto na época de Aristóteles ou 
de Galileu os pesquisadores de 
diferentes áreas se procuravam 
mutuamente para compartilhar seus 
conhecimentos, se verifica hoje uma 
tendência geral que vai no sentido 
contrário, fazendo que os 
pesquisadores se entrincheirem nas 
suas especialidades ou sub-
especialidades, compartilhando seus 
conhecimentos apenas no interior de 
um circulo próximo e restrito. Assim, 
aquelas duas culturas se reproduziram 
até chegar hoje a várias dezenas. Mas 
essas numerosas culturas e sub-
culturas estão muito menos separadas 
por condições ontológicas objetivas, do 
que pelos hábitos dos próprios 
pesquisadores.  
Logo, a disciplina de Biologia 
contribuirá com a Física, pois, a partir 
do momento em que os alunos 
assimilem os conceitos de hidrostática, 
serão capazes de aplicá-los na 
construção de algum dos seguintes 
artrópodes: insetos, crustáceos, 
aracnídeos, quilópodes e∕ou 
diplópodes. O tipo de artrópode será 
escolhido pelos próprios alunos em 
função do interesse e conhecimento 
adquirido na Biologia. 
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RECURSOS  
 

 

 
 
Humanos: professor PDE, demais professores e alunos.  
 
Materiais: projetor multimídia , DVD player, TV pendrive, computadores da escola e internet, 
laboratório de ciências, isopor, seringas, mangueira, cola, fita adesiva, arame, entre outros.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS  
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Estudo dirigido  

Grupos de estudo / Leituras  

Aulas expositivas dialogadas  

Dinâmicas de grupo  

Debates / Mesa Redonda  

Atividades Audiovisuais  

Vídeos  

Aulas práticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS 
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ATIVIDADES  /  Nº DE AULAS 
1º   S E M E S T R E   D E   2 0 1 4 

FEV MAR ABR MAI JUN 

Apresentação do Projeto ao Diretor e aos 
Professores  

     

Apresentação do Projeto aos alunos da disciplina de  
Física  

     

Primeira Etapa – Níveis 1 e 2: Do lembrar ao 
Entender  

     

Segunda Etapa – Nível 3: Aplicar Leituras e grupos 
de estudo para resolução de atividades de 
Hidrostática  

     

Segunda Etapa – Nível 3: Confecção da garra 
hidraulica  

     

Segunda Etapa – Níveis 4 e 5: Produção do relatório 
e avaliação  

     

Terceira Etapa – Nível 6 – Criar: Interdisciplinaridade 
uma ferramenta mais que necessária  

     

 

No Colégio Estadual Coronel Joaquim Pedro de Oliveira – Ensino Fundamental e 

Médio, serão destinados dois encontros semanais de duas horas/aula para a disciplina de 

Física, totalizando, assim, duas horas/aula por semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE AÇÕES 
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A avaliação cumprirá a proposta do PPP do Colégio Estadual Coronel Joaquim Pedro 

de Oliveira e buscará durante o processo integrar relações de ensino e de aprendizagem com 

a interação de todos os participantes e assim buscar o desenvolvimento criativo, intelectual e 

crítico dos alunos. 

A proposta didática aqui apresentada poderá sofrer modificações em sua ordem de 

aplicação ou de adaptações na confecção dos materiais propostos nas atividades prática, 

diante das situações que poderão ocorrer no processo avaliativo. 

Diante do exposto todos os conceitos norteadores que constituem esta Unidade 

Didática são instrumentos de apoio para o desenvolvimento das atividades lúdicas 

científicas. Espera-se com isso o favorecimento do diálogo, do discurso, da criatividade e 

principalmente pode levar a uma efetiva aprendizagem no processo avaliativo. 
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