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Resumo Quando  mencionamos  Teoria  da  Física  (temas
abrangentes e extensos), o trabalho em sala de aula
se torna limitado pelo reduzido espaço reservado à
ela  na  matriz  curricular  atual.  Desta  forma,
acreditamos que trabalhos realizados em ambientes
online  possam contribuir  de  forma  positiva  para  o
desenvolvimento e aprendizagem dessa temática.
Com sites online,  o professor  pode conseguir  uma
participação mais efetiva dos alunos explorando um
ambiente  colaborativo  e  interativo,  melhorando  a
aprendizagem  dos  temas  trabalhados  em  sala  de
aula.  Para  isso,  vamos  usar  ferramentas  como
suporte  pedagógico,  variando  de  acordo  com  a
realidade da comunidade escolar. Nosso objetivo é
demonstrar a possibilidade da melhoria da qualidade
de ensino e da aprendizagem dos alunos utilizando
os  ambientes  virtuais  chamados  “forumeiros”  e
“wikispaces”  como  motivadores  e  facilitadores  da
aprendizagem dos conceitos de física.

Palavras-chave (3 a 5 palavras) Tecnologias; ensino de Física; aprendizagem 
colaborativa; Interação, Cooperação

Formato do Material Didático Unidade didática

Público Alvo Alunos do primeiro ano do Ensino Médio



2. APRESENTAÇÃO

Nesta proposta de trabalho pretendemos elaborar de uma produção didática

de acordo com o projeto de intervenção na escola. Utilizaremos recursos de ensino

ao abordar o conteúdo de Leis de Newton, relacionando-o ao cotidiano das pessoas.

Sabemos que  este  conteúdo  normalmente  é  trabalhado  no  2º  semestre,

porém, o Plano de Trabalho Docente é flexível, podendo abordar os conteúdos em

qualquer  período do ano letivo.  Também gostaríamos de esclarecer  que quando

necessário  serão  realizadas  as  intervenções  a  conteúdos  necessários  para

desenvolver as atividades.

Esta proposta aborda uma forma de trabalho mais dinâmica e interativa,

oportunizando aos alunos serem agentes ativos na construção do conhecimento,

avançando para além dos métodos tradicionais de ensino que já não gera interesse

nos alunos.

Temos como principal objetivo, a tentativa de despertar o interesse do aluno,

trabalhando  principalmente  a  relação  do  conteúdo  com  a  prática,  através  do

aprofundamento de teorias.

É  perceptível  as  mudanças  que  chegam  até  à  escola,  desta  forma  é

necessário  que  consigamos acompanhá-las  na  busca  de  diferenciar  a  forma de

trabalho  docente  em  sala.  As  principais  mudanças  ocorridas  devem-se  às

tecnologias  que  surgem  na  sociedade  praticamente  todos  os  dias  que  nesta

proposta, viso utilizá-las de forma pedagógica.

Em se tratando de tecnologias, elas possibilitam o contato com o mundo,

oferecendo em tempo real informações que os livros não trazem com tanta rapidez.

Portanto, é incoerente continuar ministrando aulas da mesma forma que no passa-

do, em um tempo que as tecnologias se superam a cada momento. Sabe-se que na

atualidade, grande parte dos alunos utilizam o computador porém é preciso salientar

que na maioria das vezes utilizam simplesmente como forma de lazer acessando pá-

ginas de relacionamento e mídias sociais, como MSN, Orkut, Facebook, Twitter den-

tre outros, não utilizando de forma pedagógica, que acrescente conhecimento aca-

dêmico para sua formação como cidadão atuante na sociedade.

Entendemos  que  o  uso  de  tecnologias,  especificamente  de  ambientes

virtuais de aprendizagem como recursos didáticos, fazem significativa diferença nas

aulas, agindo como facilitador e motivador da qualidade do ensino.



Esperamos proporcionar aos alunos o ato de criar, de questionar sobre os

assuntos estudados, de obter conclusões, de formular hipóteses, de interagir e de

colaborar com os demais colegas de sala de aula, a partir dos ambientes online.

Espera-se que os alunos percebam a importância dos conteúdos de Física para a

evolução tecnológica, médica e para a vida confortável que temos atualmente.



MÓDULO 1: DEMONSTRANDO O QUE CONHECE SOBRE AS LEIS DE NEWTON

Este  trabalho será  desenvolvido  com turma de 1º  ano do Ensino Médio,

desta forma, na primeira aula do ano, farei a explanação da formatação da proposta

e as etapas para seu desenvolvimento.

Os alunos serão incentivados a participar de um debate sobre o que eles

entendem por Força e Massa, se já ouviram falar nas Leis de Newton e de que

forma ela pode se apresentar.

Objetivos

• Compreender  o  conhecimento  prévio  dos  alunos  sobre  o  tema  Leis  de

Newton a partir de um texto escrito pelos alunos e pela participação deles no

debate;

• A  partir  dos  conhecimentos  prévios  dos  alunos,  buscar  informações  e

recursos  para  melhor  trabalhar  a  relação  do  tema  com  o  cotidiano  das

pessoas.

Orientações metodológicas

Cada  aluno  será  orientado  a  produzir  um  pequeno  texto  sobre  o  que

entendem sobre o tema,  que será entregue ao professor para análise, mapeando

pontos importantes para a continuação do projeto. 

A  partir  disto  buscaremos  acrescentar  informações  que  possibilitem  ao

mesmo o entendimento que as Leis de Newton estão presentes em nosso dia a dia.

Neste módulo não faremos avaliação, visto que se tratando de conhecimento

prévio não há como considerar algo errado.

Tempo previsto: 02 aulas



MÓDULO 2: PREPARANDO-SE PARA PARTICIPAR E CONHECENDO O

AMBIENTE

Objetivo

• Conhecer o ambiente online onde serão feitas as atividades propostas por

esta pesquisa.

Tempo previsto: 04 aulas

Orientações Metodológicas

Para o  desenvolvimento  desta  proposta, é  preciso  que o  aluno tenha um

domínio  básico  do uso do computador  e um e-mail  (requisito  fundamental)  para

registro no ambiente interativo.

Nesta etapa o objetivo principal é familiarizar os alunos com o ambiente online

onde serão realizadas as atividades. Os alunos serão ambientados, conhecendo:

1. Procedimentos para o acesso ao ambiente e registro;

2. Como fazer o registro e acessar o ambiente;

3. Como  atualizar  o  perfil,  informações  básicas,  fotos  e  outras  informações

complementares;

4. Onde fazer a apresentação aos demais colegas e professor;

5. Onde encontrar os tópicos? A localização da atividade a ser desenvolvida,

como responder, como comentar a resposta dos demais colegas;

6. Como mandar mensagens para o professor e demais colegas;

7. Regras para o bom desenvolvimento do trabalho na internet, a Netqueta

Forumeiros e endereço do ambiente online

O ambiente virtual “Forumeiros” permite criar um fórum grátis em diferentes

versões,  com  bastante  segurança  e  possuem  muitas  funcionalidades

personalizáveis.

Endereço do espaço virtual: fisicalegal.forumeiros.com 



Fazendo o registro e acessando o ambiente

Quando estiver no ambiente é necessário clicar em:

1- registrar-se;

2- depois clicar em aceito os termos;

3- escolher um nome de usuário (geralmente “nome_sobrenome”);

4-informar o e-mail para registro (obrigatório);

5-  escolher  uma  senha  (de  preferência  uma  que  o  aluno  use  em outros

ambientes que utilize na net);

6- clicar em salvar;

7- confirmar a senha;

8- digitar o código de confirmação;

9- salvar;

10- Após esta etapa é necessário que o aluno acesse o e-mail informado por

ele  para  que  sua  conta  seja  ativada.  Será  enviado  uma  mensagem pelo

ambiente  no  fórum  com  o  seguinte  título:  “Bem-vindo  ao  Física  Legal”.

Também nesta mensagem estará as informações inseridas inicialmente. 

Então para chegar ao final dessa etapa é necessário fazer o seguinte:

A sua conta encontra-se atualmente inativa. Para ativá-la clique no link que

será enviado no e-mail de confirmação. Clicando no link, abrirá novamente a página

do ambiente no qual o aluno já poderá participar;

Na janela “login” o aluno deverá inserir o usuário e senha escolhido por ele.

Atualizando o perfil, informações básicas, fotos e outras informações

Depois  de  registrado  os  alunos,  eles  farão  as  mudanças  no  perfil  onde

colocarão as informações que julgarmos necessárias. Para isto é necessário clicar

logo no início da parte superior da página online em “perfil”.

As primeiras informações são como data de nascimento, sexo, onde mora,

etc. Também neste local é possível inserir uma foto pessoal (utilizando-se de alguns

critérios que serão explicitados posteriormente).



Se apresentando aos demais colegas e professor

Neste local aparecerá inicialmente o professor, se apresentando e orientando

aos  alunos  em  como deverão  proceder  nas  suas  apresentações.  A  partir  deste

momento em todas as participações, aparecerá a foto do alunos, foto esta que não

faça apologia a armas, bebidas, drogas, sensualidade ou qualquer tema pejorativo.

Além  disso,  deverão  colocar  nome,  colégio  em  que  estudam,  série,  turma  e

principalmente quais são suas expectativas com relação a essa forma de trabalho.

Procurando os tópicos, onde a atividade será desenvolvida e como responder

e comentar as respostas dos demais colegas

Neste momento é importante que os alunos tenham clareza que toda vez que

precisarem voltar para encontrar o tópico onde participarão, pode clicar no ícone

“iniciar” que fica no canto esquerdo na parte superior da página. Após o acesso com

o uso do login e senha, os alunos conseguirão visualizar os títulos das atividades e

demais  situações  publicadas  no  ambiente  na  forma  de  link,  clicando  neles

encontrarão  a  proposição  feita  pelo  professor  com  os  questionamentos  e

encaminhamentos necessários para o desenvolvimento da atividade.

Para desenvolverem a atividade é necessário clicar em “citar”, isto vale tanto

para responder ao professor como para comentar as respostas dos colegas.

Mandando mensagens privadas ao professor para possíveis perguntas

Existem situações em que os alunos precisam fazer questionamentos onde

não se sentem a vontade para colocar em ambiente onde todos podem ler, então

podem utilizar-se da ferramenta chamada “mensagem privada” que fica na parte

superior da página. Clica no ícone e então terá a sua disposição na parte inferior do

lado esquerdo, uma caixa com as siglas “nova mp” (nova mensagem privada). Ao

fazer isto, aparecerá a seguinte uma caixa onde está escrito “usuário”. Digita-se o

nome neste caso o professor é chamado de “admin”, escreve sua dúvida e envia.



Conselhos para o bom desenvolvimento do trabalho

• Esclarecer  aos  alunos  a  liberdade  que  terão  para  ir  além  das  fontes

disponibilizadas;

• O  aluno  precisará  redigir  sua  resposta  em  cada  tema  e  comentar  as

respostas de pelo menos dois colegas e se possível retornar o comentário de

quem a comentou (não obrigatório);

• Todo e qualquer questionamento deve ser feito online visando estimular o uso

da tecnologia;

• Enfatizar que se trata de um trabalho de aprendizagem colaborativa, sendo

necessário a interação de todos, contribuindo para a aprendizagem de forma

coletiva;

• Conscientizar-se sobre a importância da pesquisa para o desenvolvimento do

tema;

• Postagem somente de produção própria,  sem cópias de livros ou sites da

internet;

• Em todas as participações ficará definido que no final de cada uma delas é

necessário  colocar  o  número,  e  a  série  em que  estudam para  análise  e

possível re-encaminhamento por parte do professor;

• Não usar linguagem de internet;

• Ao professor  caberá  além da organização da atividade,  apoiar,  incentivar,

para que todos interajam, lendo cada resposta, comentando e encaminhando;

• Um fórum só tem sentido quando todos entendem o real objetivo e tragam

boas informações consistentes para todos;

• Enfatizar  que  estamos  utilizando  a  máquina  como  ferramenta  de

aprendizagem colaborativa, mas que devemos ter o cuidado de não perder a

afetividade com os colegas, sendo cordial; sempre que se referir a resposta

de um determinado participante, escrever o nome para que todos entendam a

quem está se dirigindo.



Avaliação dentro do ambiente Forumeiros

A avaliação dos alunos ao longo do projeto no ambiente Forumeiros se dará

através  da  observação  do  professor  nas  participações  dos  alunos,  referente  às

propostas encaminhadas. Levando em consideração os seguintes critérios:

1- O aluno participou ou não;

2- Utilizou linguagem adequada, ou usou linguagem de redes sociais;

3- Suas participações foram dentro dos padrões pedidos (resposta própria e

pelo menos dois comentários de respostas dos colegas);

4-  Suas  respostas  foram trouxeram informações  relevantes  ou  foi  senso

comum, considerando sempre o aspecto qualitativo.

5 – Autenticidade da resposta.



MÓDULO 3: PARTICIPANDO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS NO AMBIENTE

ONLINE DISCUTINDO A 1ª LEI DE NEWTON

Objetivos

• Proporcionar debates no fórum e também em sala com os alunos sobre a 1ª

Lei de Newton – A Lei da Inércia;

• Propiciar aos alunos uma aprendizagem efetiva da 1º Lei de Newton;

• Propiciar situações onde o aluno possa entender que sem nenhuma força, os

objetos mantem velocidade constante.

Sugestão de organização do tempo: 06 aulas

Orientações Metodológicas

Através dos materiais disponibilizados pelo professor no ambiente online, os

alunos farão suas participações, registrar sua resposta pessoal e após isto, analisar

a resposta dos demais colegas escolhendo dois para contribuir com a discussão. 

No  ambiente  virtual  disponibilizaremos materiais  diversos  desde  vídeos,

tirinhas. Algumas curiosidades.

As tirinhas, que são pequenas histórias em quadrinhos, possibilita ao alunos

o entendimento desta primeira lei de uma forma mais ilustrada, onde o mesmo pode

visualizar alguns conceitos importantes, ou seja, quais são as situações em que a

mesma está presente.

O texto sobre aquaplanagem (ver referência) traz informações importantes

sobre  a  importância  da  utilização  de  pneus  em  boas  condições  nos  veículos

automotores. Informações estas que podem ajudar na segurança de sua família.

No vídeo, o aluno poderá visualizar situações em que são demonstradas as

aplicações e consequências da 1ª lei de Newton com exemplos simples e práticos.

Desta forma facilitando um pouco mais o entendimento.



No ambiente virtual faremos os seguintes questionamentos: 

Com base nos materiais disponibilizados e baseando-se em outras fontes de

pesquisa que tenha feito compartilhe com seus colegas:

1. O que você pode registrar sobre a 1ª Lei de Newton?

2. Qual o significado prático de Inércia?

3. Você consegue encontrar alguma relação com o seu dia a dia entendendo 

mais sobre esta lei? Qual? Descreva essa situação.

4. Depois de ter estudado sobre a Lei da Inércia, em sua opinião qual a 

importância de conhecê-la? Escreva.

Trabalho a ser desenvolvido em sala de aula

Para fazer este trabalho em sala  podemos utilizar o projetor multimídia onde

projetaremos as páginas ou qualquer outro método a escolha do professor para um

melhor desenvolvimento da atividade.

Utilizando  o  livro  do  GREF  sobre  mecânica (ver  referências),

desenvolveremos um trabalho paralelo ao do virtual, possibilitando assim um maior

aprofundamento sobre o assunto, utilizando a abordagem de outras situações que

envolvem a mesma lei, como:

• Se no espaço uma nave se desloca por Inércia, como é possível pará-la? (p.

58).

• Por que não percebemos a Terra se mover? (p. 59).

• Texto: A Teoria da Relatividade (p. 60).

A partir do material estudado podemos questionar:

• O que é feito para parar um barco? E uma espaçonave? Será que tem algo

em comum nestas duas situações?

• A Terra se movimenta. Por que não percebemos? O que acontece que não

sentirmos o seu movimento?

Consideramos  interessantes  estas  informações,  pois  elas  possibilitam  ao

aluno  pensar  um  pouco  além  do  que  foi  trabalhado  no  ambiente  virtual,

demonstrando algo que talvez os mesmos nunca pensaram.



É importante ressaltar que o professor tem a liberdade de escolha no tipo de

questionamento que fará, não tendo necessariamente que utilizar somente o que o

livro traz.

Avaliação

A avaliação se dará através dos encaminhamentos, interações e análises das

informações disponibilizadas no ambiente. Levando em consideração os seguintes

critérios que serão levados em consideração tanto no ambiente online quanto em

sala de aula:

1- O aluno participou ou não;

2- Desenvolveu as atividades que foram propostas, ou deixou alguma sem

fazer.

2- Utilizou linguagem adequada, ou usou linguagem de redes sociais;

3- Suas participações foram dentro dos padrões pedidos (resposta própria e

pelo menos dois comentários de respostas dos colegas);

4- Suas respostas trouxeram informações relevantes ou foi  senso comum,

considerando sempre o aspecto qualitativo.

5 – Autenticidade da resposta.

Referências

Beakman - Inércia: http://www.youtube.com/watch?v=xDjkMQ42_vs&hd=1 

Inércia: http://www.youtube.com/watch?v=wq3jco1ht0A&hd=1 

Aquaplanagem: http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/aquaplanagem.html 

Curiosidades: http://tecciencia.ufba.br/as-leis-de-newton/curiosidades 

Para o trabalho em sala de aula:

Livro  online  do  Grupo  de  Reelaboração  do  Ensino  de  Física:

http://www.if.usp.br/gref/mec/mec2.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=xDjkMQ42_vs&hd=1
http://www.if.usp.br/gref/mec/mec2.pdf
http://tecciencia.ufba.br/as-leis-de-newton/curiosidades
http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/aquaplanagem.html
http://www.youtube.com/watch?v=wq3jco1ht0A&hd=1


MÓDULO 4: PARTICIPANDO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS NO AMBIENTE

ONLINE DISCUTINDO A 2ª LEI DE NEWTON

Objetivo

• Proporcionar debates sobre a 2ª Lei de Newton, o Princípio Fundamental da

Dinâmica,  focando  os  debates  e  os  trabalhos  na  relação  entre  força  e

aceleração;

Sugestão de organização do tempo: 06 aulas

Orientações Metodológicas

Através dos materiais  disponibilizados no ambiente  online os  alunos farão

suas participações inicialmente dando a sua resposta pessoal e após isto, analisar a

resposta dos demais colegas escolhendo dois para melhorar a discussão.

Devido a 2ª Lei de Newton ter menos recursos disponíveis. Além do material

proposto a eles, sugerimos que os alunos busquem materiais interessantes sobre o

assunto, porém, eles necessitarão de apresentar o material pesquisado, citando a

fonte de onde tiraram.

Nesta atividade o professor terá um trabalho um pouco mais difícil, pois terá

que verificar o que o aluno disponibilizou e dar o encaminhamento necessário para o

bom desenvolvimento das atividades, porém, o aluno terá a liberdade de buscar um

material de sua escolha.

Não podemos esperar passivamente que somente os alunos tragam materiais

que  sirvam  para  nossas  discussões,  portanto  disponibilizamos  um  vídeo  (ver

referências) que demonstra sobre a 2ª Lei de Newton, onde poderão perceber que a

relação com a massa dos corpos e também que a Força é proporcional a aceleração

e inversamente proporcional à massa.

A partir do material encontrado no site (ver referências), teremos informações

mais  técnicas  e  teóricas,  chegando  a  utilização  de  equações  para  o

desenvolvimento dos cálculos referentes à esta lei.



No ambiente virtual utilizaremos os seguintes questionamentos: 

Com base nos materiais disponibilizados e baseando-se em outras fontes de

pesquisa que tenha feito compartilhe com seus colegas:

1. O que você pode registrar sobre a 2ª Lei de Newton?

2. Qual o significado prático de “Princípio Fundamental da Dinâmica?

3. Você consegue encontrar alguma relação com o seu dia a dia entendendo

mais sobre esta lei? Qual? Descreva essa situação.

4. Depois de ter estudado sobre a “2ª Lei de Newton – Princípio Fundamental

da Dinâmica”, em sua opinião qual a importância de conhecê-la? Escreva.

Trabalho a ser desenvolvido em sala de aula

Na  segunda  Lei  de  Newton  daremos  uma  ênfase  não  só  em  exercícios

teóricos, mas também em exercícios envolvendo cálculos. 

Utilizaremos para isso as seguintes temáticas apresentadas no livro do GREF

nas páginas 69 a 72:

• Por que um carro acelera mais que o outro? (p.69).

• A tabela  mostra  o  desempenho  de  modernos  veículos  nacionais.  Você  é

capaz de dizer por que uns aceleram mais que os outros? (p.69).

• A aceleração do carro e a Segunda Lei (p.70);

• Calculando a aceleração (p.70);

• Subidas, descidas & Areia (p.71);

• As forças que ouvimos por ai (Exercícios de cálculo) (p.72);

Referências

Tirinhas e Texto: http://www.fisicanacuca.xpg.com.br/2_lei_de_newton.htm 

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=SmdtSJFQpLc&hd=1 

Livro GREEF Mecânica:  http://www.if.usp.br/gref/mec/mec2.pdf

http://www.if.usp.br/gref/mec/mec2.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=SmdtSJFQpLc&hd=1
http://www.fisicanacuca.xpg.com.br/2_lei_de_newton.htm


MÓDULO 5: PARTICIPANDO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS NO AMBIENTE

ONLINE DISCUTINDO A 3ª LEI DE NEWTON

Objetivo

• Proporcionar debates entre os alunos sobre a 3ª Lei de Newton “A Lei da

Ação e da Reação” e suas consequências;

Sugestão de organização do tempo: 06 aulas

Orientações Metodológicas

No ambiente virtual será disponibilizado um vídeo e um link (ver referências)

que dá acesso a um texto com algumas curiosidades, nesse caso a propulsão a jato.

O texto traz informações interessantes de como funciona um foguete e um avião a

jato. Que são exemplos importantes da aplicabilidade da 3ª Lei de Newton. 

No vídeo o aluno poderá visualizar situações em que são demonstradas as

aplicações e consequências da 3ª lei de Newton com exemplos simples e práticos.

Desta forma facilitando um pouco mais o entendimento.

No ambiente virtual 

Com base nos materiais disponibilizados e baseando-se em outras fontes de

pesquisa que tenha feito compartilhe com seus colegas:

1. O que você entendeu sobre a 3ª Lei de Newton?

2. Qual o significado prático de Ação e Reação?

3. Você consegue encontrar alguma relação com o seu dia a dia entendendo

mais sobre esta lei? Qual? Descreva essa situação.

4. Depois de ter estudado sobre a 3ª Lei , em sua opinião qual a importância de

conhecê-la?

Trabalho a ser desenvolvido em sala de aula

Para  aprofundar  um  pouco  mais  em  sala  de  aula a  3ª  Lei  de  Newton,

continuaremos utilizando o livro do GREF, utilizando outras formas de abordagens

envolvendo à temática que estão disponíveis entre as páginas 73 a 76.



• Um Problema cavalar (p.73);

• Faça & Explique (p.74);

• O cavalo que sabia Física (p.75);

• Desafio (p.76);

Referências

O Mundo de Beakman - Ação e Reação:  http://www.youtube.com/watch?v=QpwS-

Dsolxo&hd=1 

Propulsão  a  Jato:  http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/propulsao-a-

jato.html

Livro GREEF Mecânica: http://www.if.usp.br/gref/mec/mec2.pdf

http://www.if.usp.br/gref/mec/mec2.pdf
http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/propulsao-a-jato.html
http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/propulsao-a-jato.html
http://www.youtube.com/watch?v=QpwS-Dsolxo&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=QpwS-Dsolxo&hd=1


MÓDULO 6: ATRAVÉS DAS DISCUSSÕES FEITAS NO AMBIENTE – REFORÇO

NAS INFORMAÇÕES E PRODUÇÃO DE TEXTO

Objetivo

• Orientar os alunos para a produção de um texto sobre as Leis de Newton a

partir das experiências vivenciadas nas discussões e interações no ambiente

virtual.

Sugestão de organização do tempo: 08 aulas

Orientações Metodológicas 

Após todas as discussões feitas no ambiente virtual, de volta à sala de aula,

reforçaremos o que foi apresentado no fórum antes de dar continuidade ao projeto.
Cada aluno deverá escrever um novo texto, podendo ser em forma de:

• Texto sobre Física no cotidiano;
• Historinha em quadrinhos;
• Tirinhas;
• Ou outra forma de texto a sua escolha.

Porém no texto deverão constar os fenômenos que ocorrem nas Leis de New-

ton relacionando ao cotidiano das pessoas, e ao utilizarem tal exemplo; descrever

qual a lei que está sendo a responsável por tal fenômeno, de forma que o leitor pos-

sa entender o que diz a teoria com uma linguagem que seja mais simples e de fácil

entendimento ao leitor.
Depois da produção do texto no gênero escolhido pelo aluno, voltaremos a

utilizar o laboratório de informática para a prática de algumas regras da ABNT e tam-

bém a criação de slides. 
Haverá a digitação do texto produzido por eles,levando em conta as regras

pedidas e enviarão por e-mail ao professor nos formatos (.doc) e (.pdf). 
O texto  também será  reproduzido em forma de slides  utilizando imagens,

sons e animações para representarem o fenômeno ocorrido; e este será enviado nos

formatos (.ppt) e (.pdf).
Para o trabalho ter uma organização melhor, combinaremos que os nomes

dos arquivos digitalizados terão o seguinte formato: (nome_sobrenome), por exem-



plo: sandro_albarello. Desta forma facilitará muito o trabalho na hora da correção e

postagem dos mesmos.

Avaliação

Será feita a partir da leitura e análise dos textos produzidos, levando em conta

as informações estão corretas e se realmente possibilitam o entendimento das leis

para o leitor. Também será analisada a utilização das regras treinadas e sugeridas

pelo professor.



MÓDULO  7:  APRESENTAÇÃO  E  SOCIALIZAÇÃO  DOS  MATERIAIS

PRODUZIDOS

Objetivos

• Propiciar aos alunos a oportunidade de apresentar seus textos na sala de

aula para avaliação por parte do professor e dos alunos;

• Socializar os textos produzidos pelos alunos no formato adequado, em página

online específica para este fim e também no site da escola para que qualquer

pessoa tenha acesso ao material produzido.

Sugestão de organização do tempo: 02 aulas

Orientações Metodológicas

Depois de produzirem, os alunos apresentarão seus materiais produzidos

em sala de aula para comentários e avaliação dos outros alunos e também dos pro-

fessores. Somente críticas construtivas serão aceitas.
Após todos estes textos e apresentação em slides serem enviados ao pro-

fessor, os mesmos serão postados pelo professor em uma página própria de wikspa-

ces construída para esta finalidade. Onde os mesmos poderão ser vistos por toda a

comunidade escolar e também qualquer pessoa que tiver interesse sobre o assunto,

servindo ainda como material de pesquisa.

Endereço da página de postagem: fisicalegal.wikispaces.com 

Avaliação

A avaliação se dará através dos materiais postados, seguindo o critério do

material postado ou não.
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