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Resumo: 
 
 

Aprender física é uma maneira de olhar a 
natureza e de estudar seus fenômenos. Por 
esta razão o ensino e a aprendizagem de 
física não podem estar centrados na 
transmissão de informações, mas sim na 
construção do conhecimento em um contexto 
amplo que envolva conteúdo, novas 
metodologias e novos instrumentos 
adequados à realidade do aluno, que venham 
contribuir para uma aprendizagem 
significativa. Dentro dessa concepção, 
apresenta-se uma proposta didática, trazendo 
para a sala de aula, o tema Fibra Óptica-
telecomunicações. Tema este considerado 
relevante dentro da física moderna para ser 
trabalhado no Ensino Médio. Através da 
realização de experiências, leitura de textos, 
construção de mapas conceituais, e o 
conhecimento do conteúdo de óptica 
geométrica o aluno conseguirá compreender a 
importância da fibra óptica. Isso permitirá 
também ao aluno desenvolver uma visão mais 
ampla do mundo atualizado, bem como 
entender as novas tecnologias do seu 
cotidiano domestico, social e profissional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A partir da década de 70, com as teorias criticas e tendências progressistas 

em educação iniciam-se uma reflexão sobre as relações entre ciências e sociedade, 

sobre o processo de construção do conhecimento cientifico e seus reflexos no 

ensino de ciências.   

 A lei 5.692/71 relata o seguinte: “As disciplinas cientificas devem servir para 

formar o individuo com espírito critico e capacidade de refletir e especular o que vê”,  

a escola deveria então preparar o aluno para o trabalho. 

   Na década de 80 novas reformas visavam recuperar a relevância social do 

conteúdo escolar Neves e Borges, (2001), valorizam o conteúdo cientifico ligado ao 

cotidiano do aluno, em oposição às orientações curriculares vigentes até a década 

de 70. A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN – Lei n 9.394/96 

favoreceu a reformulação da educação brasileira. A partir desta legislação     os 

objetivos da educação eram formar um cidadão cada vez mais consciente e critico. 

Passa-se a conviver com a transição entre dois paradigmas o construtivismo (Piaget 

2002)e  sócio interacionismo histórico- cultural (Vygotsky, 2002 ), tendendo a 

formação de um professor pesquisador numa perspectiva reflexiva, como 

norteadores da formação inicial dos professores de Física surgem as Diretrizes 

Curriculares do Estado do Paraná e os Parâmetros Curriculares Nacionais( PCN). 

 
O ensino de Física na educação básica tem passado por transformações, 
visto que “É necessário mostrar na escola as possibilidades oferecidas pela 
Física e pela ciência em geral como formas de construção de realidades 
sobre o mundo que os cerca”. (PIETROCOLA, 2001, p.31). 

 

  Em relação aos PCN Meneses faz a seguinte afirmação:  

 

 “A ideia de uma Física como cultura ampla e como prática, assim como a 
ideia de uma ciência a serviço da construção de visão de mundo e 
competências humanas mais gerais. Foi a motivação e o sentido mais claro 
das proposições desse documento.” (MENESES, 2000, p.8). 

 

 Neste contexto os PCN são os meios para a implementação na sociedade 

brasileira, das Diretrizes. A área de ciências naturais esta pautada assim em 

concepções mais modernas de ciências, o professor passa a ser o mediador do 

processo ensino-aprendizagem e a escola passa a se preocupar com o conjunto de 



habilidades e competência a serem desenvolvidas pelo educando. “A proposta 

pedagógica dos PCN” aplicar as tecnologias associadas ás ciências naturais na 

escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida “(MEC, 2000, 

p.96). Castro (2008) completa que enquanto educadores devemos romper, com uma 

diretriz de conteúdos estanque, trazendo cada vez mais para a sala de aula tópicos 

de FMC (Física Moderna Contemporânea) que estimulem o aluno a despertar a 

curiosidade para a realidade do cotidiano.  

 O ensino tradicional necessita de uma reforma pedagógica da prática 

docente, uma vez que os alunos não se interessam mais por aulas expositivas e 

discursivas, onde ele recebe o conhecimento e o pratica através de exercícios 

repetitivos. Buscar novas metodologias que gerem mudanças em sala de aula é 

nosso desafio, pois, se as mudanças sociais, políticas, econômicas estão 

acontecendo o aluno também já não é mais o mesmo de décadas atrás e que 

enquanto profissional o professor precisa lançar mão de recursos diferenciados que 

levem o aluno a questionar, a construir seu próprio conhecimento. 

  Ainda Ostermann e Moreira (2000) sugerem: que é viável ensinar Física 

Moderna e contemporânea para que os alunos desenvolvam atitudes a partir do 

entendimento dos conceitos Físicos trabalhados no ensino médio. É um engano 

dizer que os alunos não tem capacidade para aprender tópicos atuais. A questão é 

como abordar tais tópicos. 

 

[...] “Se houver dificuldades de aprendizagem não foram muitos diferentes 
das usualmente enfrentadas com conteúdos da Física clássica [...] Os 
alunos podem aprendê-las se os professores estiverem adequadamente 
preparados e se bons materiais didáticos estiverem disponíveis” 
(OSTERMANN e MOREIRA, 2000, p.11).  

 

 Segundo Osterman (2000) em razão da situação alarmante que se encontra o 

ensino secundário, principalmente na rede publica brasileira, desde a década de 70, 

na área de ensino de Física vem sendo realizadas pesquisas com o objetivo de 

promover mudanças curriculares, como a inserção da Física Moderna e discussões 

acerca de área das ciências, tecnologia e sociedade no Ensino Médio, a As 

pesquisas apontam a necessidade de uma renovação dos conteúdos existentes nos 

programas tradicionais da Física na escola. 

 



“O conjunto de ideias reunidas na Física Moderna e Contemporânea que 
engloba a Teoria da Relatividade, Física das partículas, RaioX, 
Semicondutores, Supercondutores, Laser, Fibras Ópticas entre outros não 
são contemplados nos deficientes currículos do Ensino Médio”. (SANCHES 
et al., 2005,2006). 

 

 Valadares e Moreira (1998) mencionam que, quando se trabalha com 

estudantes do Ensino Médio em uma perspectiva de vir a despertar o interesse para 

aspectos do cotidiano, a ausência de fundamentos acerca de FMC, mostra-se como 

um grande obstáculo. Logo, se argumentam em defesa de FMC ser incorporados as 

propostas curriculares do nível médio da educação básica brasileira.  Dessa forma, é 

necessário pensar o currículo do Ensino Médio como peça-chave para que o aluno 

se torne cidadão pleno, consciente e participativo da sociedade.  No entanto quando 

analisamos os currículos do Nível Médio, observamos que esse papel não tem sido 

cumprido a contento.  

  As dificuldades encontradas pelos professores não são obstáculos 

intransponíveis, e cada professor deve procurar-se com a superação, não por meio 

de receitas prontas e acabadas, mas pela responsabilidade de procurar se superar, 

e a partir de sua experiência em sala de aula, trabalhar métodos de ensino e 

didáticas que produzam um aprendizado significativo na vida do educando.   

 Gomes e Silva escrevem que: 

 

“O uso de práticas inovadoras no ensino de ciências é importante tendo em 
vista que promova motivação, organização, gestão de informação, 
conhecimento, melhora as relações entre professor e aluno, entre outras 
potencialidades”. (GOMES e SILVA, 2007, p.12). 

 

.  Devido o contexto citado anteriormente este material procura fornecer 

subsídios que levem o professor a tomar atitudes relevantes para superar um ensino 

de Física muitas vezes fragmentado, com conteúdos repassados mecanicamente, 

com o excesso de exercícios matematizados e fora da realidade do aluno. 

 A partir da utilização de uma abordagem integradora, como a fibra óptica- 

telecomunicações, tópico citado por diversos autores como importante para ser 

trabalhado no EM (Ensino Médio) com a segunda série, de forma a atualizar o aluno 

no contexto do desenvolvimento das telecomunicações nos últimos tempos, através 

das fibras ópticas. A fibra óptica é uma tecnologia muito utilizada na comunicação, 



atual parte das informações que chegam a nossas casas passa antes por cabos de 

fibra óptica.  

 Diante disso, contextualizar e explicar os conteúdos que levam o 

entendimento da fibra óptica torna-se um excelente artifício didático para centrar o 

aluno no mundo vivenciado por ele. 

  As propostas elencadas neste material estão fundamentadas na teoria da 

aprendizagem significativa de David Ausubel, Novak e Moreira que será abordada 

no item a seguir, onde são propostos como instrumentos facilitadores dessa 

aprendizagem, os mapas conceituais e atividades experimentais. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Aprendizagem Significativa 

 O modelo de aprendizagem que embasa as necessidades de nosso tempo 

não é mais o modelo tradicional que acredita que o aluno deve receber informação 

pronta e ter como única tarefa repeti-la na integra.  A aprendizagem significativa se 

dá quando o aluno constrói o conhecimento e forma conceitos sólido sobre o mundo, 

o que vai possibilitá-lo a agir e reagir diante das realidades. 

 

“Os conteúdos científicos são vistos pelo aluno como palavras e símbolos, 
onde os significados estão ligados á superficialidade de conceitos e 
formulas. Dessa forma as aulas passam a ser chatas e monótonas.” 
(PIETROCOLA, 2006). 

 

 O aprendizado de Física deveria ser mais atrativo e menos entediante, afinal 

o estudo da física é importante, pois colocam os alunos frente a situações concretas 

e reais, situações essas que os princípios físicos podem responder ajudando a 

compreender a natureza e nutrindo o gosto pela ciência. No entanto o que vemos no 

ensino médio são alunos desinteressados pela ciência, evidenciando a necessidade 

de uma postura diferente do professor tradicional. 

 

“A aprendizagem significativa é o processo por meio do qual novas 
informações adquirem significado por interação (não associação) com 
aspectos relevantes na estrutura cognitiva”. (MOREIRA, 2006, p.38).    

 



Na sua teoria Ausubel (1976) relata que quando a aprendizagem significativa 

não se realiza de forma dinâmica, o aluno utiliza a aprendizagem de forma 

mecânica, como “decoreba” o conteúdo quando não é significativo para o sujeito é 

armazenado de maneira isolada e sem significado é muito fácil esquecer, pois não 

ocorre relação com suas cognições. 

A aprendizagem é dita significativa quando um novo conceito, ao relacionar-

se com o conhecimento prévio do aluno, passa a fazer parte de sua estrutura 

cognitiva adquirindo significado para ele. A aprendizagem significativa provoca 

modificação na estrutura de conhecimento do sujeito ,pressupõe a aprendizagem 

significativa como geradora de modificações da estrutura cognitiva, sem eliminação 

apagamentos dos conceitos anteriores a tal experiência, ou simples adição 

(MOREIRA ,2005, p.33). 

 

(...) “A significância da aprendizagem não é uma questão de tudo ou nada e 

sim de grau; em consequência, em vez de propormo-nos que os alunos 

realizem aprendizagens significativas, talvez fosse mais adequado tentar 

que as aprendizagens que executam sejam, a cada momento da 

escolaridade, o mais significativa possível”. (COLL 1995, p.149). 

 

Entre as vantagens da aprendizagem significativa sobre a aprendizagem 

mecânica estão: permitir maior diferenciação e enriquecimento dos conceitos 

integradores favorecendo assimilações subsequentes; retenção por mais tempo, 

redução do risco de impedimento de novas aprendizagens afins; facilitação de novas 

aprendizagens; favorecimento do pensamento criativo pelo maior nível de 

transferibilidade do conteúdo aprendido; favorecimento do pensamento crítico e da 

aprendizagem como construção do conhecimento (PONTES NETO, 2001).  

Para promover a aprendizagem significativa Novak (1997) e Moreira (1999), 

recomendam ao educador como recurso didático, o uso dos mapas conceituais    

com a finalidade de identificar significados integradores preexistentes na estrutura 

cognitiva do estudante, necessários á aprendizagem. 

 As ideias de Ausubel Novak e Moreira (2005) propõem a aprendizagem 

significativa critica que “permite ao sujeito fazer parte de sua cultura e, ao mesmo 

tempo estar fora dela” É através dessa aprendizagem que o sujeito poderá lidar 

construtivamente com a mudança sem deixar-se dominar por ela, manejar a 



informação sem sentir-se impotente frente a sua grande disponibilidade e velocidade 

de fluxo, usufruir e desenvolver a tecnologia sem tornar-se tecnófilo. Por meio dela 

poderá trabalhar com a incerteza, a realidade, e não casualidade, a probabilidade 

não a dicatonização das diferenças. 

Com a ideia de que o conhecimento é construção (ou invenção), nossa, que 

apenas representamos o mundo e nunca o captamos diretamente. Para facilitar a 

aprendizagem significativa critica no processo ensino aprendizagem Moreira (2000) 

evidencia alguns princípios que podem ser aplicados em sala de aula, esses 

princípios são chamados de facilitadores da aprendizagem significativa critica: 

 Perguntas ao invés de respostas (estimular o questionamento ao invés de dar 

respostas prontas). 

 Diversidade de materiais (abandono do manual único). 

 Aprendizagem pelo erro (é normal errar; aprende-se corrigindo os erros). 

 Aluno como perceptor representador (o aluno representa tudo o que percebe).  

 Consciência semântica (o significado está nas pessoas, não nas palavras).  

 Incerteza do conhecimento (o conhecimento humano é incerto, evolutivo).  

 Desaprendizagem (às vezes o conhecimento prévio funciona como obstáculo 

epistemológico). 

 Conhecimento como linguagem (tudo o que chamamos de conhecimento é 

linguagem). 

 Diversidade de estratégias (abandono do quadro de giz). 

 

Aliados a estas estratégias, encontram-se os instrumentos facilitadores da 

aprendizagem significativa que são os mapas conceituais e diagramas ADI 

(atividades demonstrativo-interativas), (Sandro, 2008) os quais derivam do V de 

Gowin. 

 

2.2 Mapa Conceitual 

 

Diante do contexto da sociedade em que vivemos a chamada sociedade da 

informação e do conhecimento, podemos deduzir a necessidade de um novo 

paradigma educativo, que atenda as suas demandas. Embora os mapas conceituais 



tenham surgido há mais de 30 anos, seu uso pedagógico parece bastante pertinente 

atualmente e será cada vez mais adequado a este novo contexto.  Foi buscando 

uma forma mais fidedigna para avaliar o processo ensino aprendizagem que o 

cientista norte americano Joseph Novak, desenvolveu os mapas conceituais. Ao 

cria-los os mapas conceituais Novak baseou-se na Teoria da Aprendizagem 

Significativa de David Ausubel. Quando usados como instrumento didático, do ponto 

de vista Ausuleliano (Moreira e Masini 2006), a sua utilização não deve ser numa 

única direção, de cima para baixo. Pois como a aprendizagem significativa envolve 

dois processos: a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa há a 

necessidade de se descer e subir no mapa, pois embora se deva começar com 

conceitos mais gerais, é necessário que se mostre logo como estão relacionados os 

conceitos subordinados a eles e, se volte, por meio de exemplos, a novos 

significados para os conceitos de ordem mais alta na hierarquia. 

Os mapas conceituais não apenas auxiliam na boa ordenação hierárquica 

conceitual e melhor retenção da aprendizagem por um tempo mais longo, mas 

também promovem maior percepção e capacidade de abordar um problema sob 

variadas possibilidades. Isso é uma revolução significativa para a aprendizagem no 

processo de educação na área de física. 

Como instrumento avaliativo, o aluno deve conhecer um mapa conceitual, dai 

sua importância como instrumento didático. “Ao se traçar um mapa” conceitual o 

aluno pode internalizar seu conhecimento prévio acerca de um conteúdo ou 

conceito, ou ainda, as mudanças conceituais ocorridas ou não durante o processo 

ensino-aprendizagem, permitindo ao professor também a avaliação de todo o 

processo educativo em questão. Desta maneira descreve Moreira (2006) que a 

informação obtida através do mapa conceitual permite uma analise qualitativa do 

processo ensino- aprendizagem e não quantitativa, como a que ocorre no ensino 

atual. 

Gonzalez (2008) complementa: que o marco teórico desenvolvido por Ausubel 

e por Novak é um instrumento sólido e de apoio para o tratamento dos atuais 

problemas específicos de uma verdadeira reforma da educação, é no seio desse 

marco que surgiram as poderosas ferramentas instrucionais, como o mapa 

conceitual. Os mapas conceituais são então ferramentas que significam o ensino e 

ajudam os professores a perceberem os significados da aprendizagem.   Na Figura 1 



pode ser encontrado um exemplo de mapa conceitual, o qual é sugerido para o 

desenvolvimento do  conteúdo. 

-  

Figura 1- Mapa conceitual de óptica. 

Fonte: sidneymaiaaraujo. blogspot.com/2010/.../mapa-conceitual-sobre-otica.html. 

 

2.3 Atividades Experimentais 

 

Atividades experimentais são atividades práticas que podem ser 

demonstrativas, quando realizadas e demostradas pelo professor, ou interativas, 

quando são elaboradas e exploradas pelos próprios alunos. Podem ser realizadas 

em sala ou em laboratório, com materiais sofisticados ou até com materiais 

alternativos de baixo custo. 

 

“As atividades experimentais são consideradas, por professores e alunos, 
como uma das estratégias mais eficazes para se aprender e ensinar física 
de modo significativo”. (ARAÚJO E ABIB, 2003, p.176). 

 

 Gaspar confirma esta ideia. 

 

“São particularmente importantes, já que desenvolvem diferentes e 
concomitantes formas de percepção qualitativa e quantitativa nos 



estudantes, além de tomar dados significativos, com os quais as hipóteses 
podem ser propostas ou verificadas além     de elaborar previsões sobre 
experiências” (GASPAR, 2003, p.18). 
 

 Hodson (1998) relata que experimentação é significativa, marcante, 

desafiadora e inestimável do ponto de vista cognitivo e pode ser realizado tanto  

pelos alunos quanto pelo professor. Entretanto, conhecer a função pedagógica das 

atividades experimentais, seu objetivo e como se classifica é fundamental, permite 

ao professor planejar uma aula objetiva e eficiente. Atualmente, os professores 

apontam dez motivos para a realização das atividades experimentais: 

1. Estimular a observação acurada e o registro cuidadoso de dados. 2. 
Promover métodos de pensamento cientifico simples e de senso comum. 3. 
Desenvolver habilidades manipulativas. 4. Treinar em resolução de 
problemas. 5. Adaptar as exigências das escolas. 6. Esclarecer a teoria e 
promover a sua compreensão. 7. Verificar fatos e princípios estudados 
anteriormente. 8. Vivenciar o processo de encontrar fatos por meio da 
investigação, chegando a seus princípios. 9.Motivar e manter interesse na 
matéria.10.  Tornar os fenômenos mais reais por meio da experiência. 
(HODSON, 1998, p.630) (GALLIAZZI et al.,2001,p.252-253) 

 

Associada a esta ideia Galliazi (2001) salienta 

  
“A importância de mencionar que as atividades experimentais não são as 
únicas responsáveis pelo processo de ensino aprendizagem, uma vez que é 
capaz de fazer hoje em colaboração, conseguirá amanhã fazer sozinho” 
(HODSON, 1998 c apud, GALIAZZI, et, al.,2001, p 252-253).    

 

De acordo com os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais, Brasil, 1997), 

cabe ao professor estar sempre a procura de novas estratégias de ensino, a escola 

é uma instituição social com poder e possibilidade de intervenção na realidade social 

e cultural e que, por este motivo, deve estar conectada com as questões mais 

amplas da sociedade incorporando-as à sua prática, onde a ciência aplicada deve 

destinar-se a um conhecimento que colabora para a compreensão do mundo e suas 

transformações, para reconhecer o homem como parte do universo e como 

indivíduo. Dessa forma, a educação contemporânea deverá buscar uma ciência 

contextualizada capaz de contribuir para uma aprendizagem significativa, que 

garanta a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a construção de 

uma sociedade sustentável.   

 



2.4 Fibra Óptica - Telecomunicações 

  

Dentre tantas deficiências observadas nas aulas de Física no Ensino Médio, a 

falta de interesse dos alunos se evidencia como um dos grandes problemas para a 

melhoria do processo ensino aprendizagem. Moreira (1983) diz que “a motivação 

negativa que os educandos apresentam em relação à física, deve-se provavelmente 

ao ensino que eles receberam nos primeiros contatos com a disciplina, na qual 

geralmente, são priorizadas operações matemáticas”.  

Cabe então ao professor colocar a física próxima da realidade do educando, 

quanto mais próximo da realidade do aluno estiver o conteúdo, tanto mais se 

propiciara o interesse e o aprendizado do educando. O professor deve adotar varias 

estratégias de ensino para tornar o aprendizado significativo e relevante. Quando 

contextualizado se torna mais relevante e permite ao aluno a compreensão do todo, 

a partir de um ensino voltado para uma visão integradora. Embora a física moderna 

não esteja aparentemente presente no cotidiano dos alunos do Ensino Médio, suas 

aplicações estão cada vez mais presentes nas tecnologias utilizadas pelos alunos no 

seu dia a dia dentro e fora da escola.    

É quase que inaceitável pensarmos como sala de aula, em pleno século XXl, 

não discutirmos questões tão relevantes, como explicar o desenvolvimento de novas 

tecnologias, presentes na vida do aluno, imprescindível para a formação de um 

cidadão contemporâneo. 

 

“A introdução de tópico como código de barras, funcionamento de um CD, 
termômetros óticos, fotocopiadora, fibra ótica... por exemplo, são indicativos 
de uma modernização do saber a ensinar” (ALVES FILHO, 2000. p.235). 

 

A visão da rapidez das telecomunicações, através das fibras ópticas esta 

presente em todas as situações do cotidiano, já não podemos deixar de usar a 

Internet, que graças à fibra óptica permite fazer contatos á velocidade da luz com 

qualquer local do planeta. Grande parcela do crescimento da indústria de 

comunicações óptica, a qual faz da internet uma realidade. Esta é baseada em um 

conjunto de novas tecnologias como, por exemplo, o laser de diodo o qual consiste 

em uma fonte, não maior do que um grão de sal luz extremamente brilhante que 

envia trilhões de pulsos a cada segundo através de redes de fibra óptica. Além 

disso, ressalta se o aumento do alcance das comunicações ópticas através de 



amplificadores que tornam possíveis comunicações intercontinentais, de modo 

associado ao uso de fibras ópticas, centenas de raios laser coloridos passam a ser 

transmitidos em uma única fibra óptica. 

  

Terrazzan enfatiza:  

  

 “Aparelhos, artefatos e fenômenos cotidianos em uma quantidade muito 
grande são compreendidos se alguns conceitos estabelecidos a partir do 
século XX forem utilizados, para ele, a influência crescente dos conteúdos 
de física moderna e contemporânea para o entendimento do mundo, define 
por si só a necessidade de debatermos e estabelecermos as formas de 
abordar tais conteúdos na escola média”. O autor ainda ressalta que, “no 
segundo grau hoje ensino médio, devemos formar um cidadão pronto para a 
participação de intervenção na realidade em que esta imersa tem relação 
direta, com sua capacidade de compreensão desta mesma realidade” 
(TERRAZZAN, 1992, apud Pena, 2006, p. 13).  

 

 

Dentro das varias ciências existentes, a óptica se destaca entre elas, pois a 

cada dia, a óptica vem se incorporando mais em nossas vidas, ou seja, ela desafia 

cada vez mais o homem a aprofundar-se em pesquisas, de onde surgem matérias 

que no futuro ajudarão no seu próprio bem estar. Hoje a óptica é uma peça 

fundamental de nossa vida, pois ela vem sendo utilizada nas mais diversas áreas, 

como nas telecomunicações, na medicina, entre outras.  

Mas foi graças à invenção do LASER que a óptica se revolucionou. Após a 

sua descoberta surgiram às fibras ópticas, os hologramas, as pinças ópticas e a 

cada vez mais novas tecnologias surgem, como é o caso dos chips ópticos e os 

outros. Essas descobertas nos ajudam cada vez mais, como é o caso dos 

hologramas que vem sendo utilizados nos cartões de credito, nas embalagens de 

produto industrializados e nos remédios, evitando que sejamos enganados por 

produtos falsificados. No caso das pinças ópticas, é possível manipular o micro 

mundo tais como as células, bactérias e sistemas responsáveis pelo funcionamento 

de máquinas e computadores. Portanto percebemos a fundamental importância da 

óptica, suas ramificações para as mais variadas áreas de seus instrumentos. Com a 

união do LASER e a FIBRA ÓPTICA, os médicos poderão examinar, os seus 

pacientes que moram muito distante dos hospitais, os pesquisadores terão um 

acesso muito rápido da informação localizada nas maiores bibliotecas que estão 

espalhadas pelo mundo, estudantes de arte poderão através de o computador ter 



acesso as melhores coleções dos museus mais importantes da Europa, e os 

telefones não serão como os convencionais de hoje, pois serão capazes de não 

apenas falar ou ouvir, mas sim ver a outra pessoa através de imagens visuais.  

O LASER o “raio mortal” dos filmes de ficção cientifica foi criado em 1960 por 

Theodore H. Maimam, embora fosse idealizado por Albert Einstein em 1917. Essa 

luz diferencia-se de uma luz comum, pois se dispersa, permanecendo concentrada e 

se apresentada com um alto potencial. Sendo assim, ela pode ser utilizada em 

várias áreas. A maioria das pessoas aprende a conviver com os materiais existentes, 

sem questioná-los. Ao contrário dos pesquisadores que agem de outra maneira 

como se fossem alquimistas modernos, questionando-se por que os materiais se 

comportam dessa ou daquela maneira, e quando surgem às respostas, eles criam 

substancias que reagem de maneira inédita. Essas substancias avançadas dão 

origem a uma gama de novas tecnologias, algumas já citadas acima. 

O ensino de óptica geométrica, conteúdo este presente no currículo escolar, 

do Ensino Médio, trabalhado de forma coerente com os objetivos propostos nesse 

trabalho, permitirá a compreensão do funcionamento das fibras ópticas e sua 

importância para o desenvolvimento das telecomunicações, e outras tecnologias que 

se utiliza das fibras ópticas, permitirá também desenvolver competências para lidar 

com aspectos práticos concretos e deve propiciar a compreensão das leis de 

refração, reflexão, ângulo limite. 

Através das atividades propostas o aluno terá uma visão dos conceitos físicos 

presentes em sua vida que poderá favorecer um ensino significativo, contribuindo 

para fortalecer o processo ensino aprendizagem em física do cotidiano e assim 

atender aos anseios da sociedade em que vive.  Compreender o surgimento das 

tecnologias existentes é estar presente no mundo vivenciado. 

 

 



        

Neste item serão apresentados encaminhamentos que visam o 

desenvolvimento da proposta da abordagem integradora, tendo como base a Teoria 

de Aprendizagem de Ausubel, Novak e Moreira. Busca-se fugir do ensino  

compartimentalizado e memoristico da disciplina de física  em sala de aula, 

permitindo ao aluno uma visão mais integrada do mundo. Não podemos negar ao 

estudante do EM a chance de estudar conteúdos mais recentes e que se aproxime 

do seu cotidiano. O estudo acerca dos fundamentos estabelecidos por Ausubel e 

colaboradores podem favorecer um alargamento de perspectiva do debate sobre o 

ensino de física, uma vez que produz uma teoria voltada para a sala de aula. É 

necessário ensinar FMC no Ensino Médio para formar cidadãos críticos e 

participativos perante a sociedade, já que os grandes avanços tecnológicos estão 

diretamente relacionados a temas de FMC, imprescindível se faz o conhecimento 

nessa área a fim de promover maior capacidade de compreensão dos fenômenos 

físicos, contribuindo assim para uma visão consciente dos recursos tecnológicos 

existes atualmente. Os encaminhamentos a seguir, finalizam o trabalho fibra óptica 

telecomunicações, como sugestão de tópico de física moderna a ser trabalhado em 

sala de aula, inserido no conteúdo de óptica geométrica, se caracterizando como 

sugestões que podem ser modificadas e adaptadas á realidade de cada educador. 

Sendo: 

 

 

 

3. NA SALA DE AULA 



                

 

 

Encontra-se a seguir uma sugestão de pré-teste, ele deverá ser realizado no 

inicio do trabalho, contendo questões que permitam ao professor identificar o 

conhecimento prévio do educando em relação aos conceitos do conhecimento das 

novas tecnologias desenvolvidas nos últimos tempos em relação as  fibras ópticas 

no mundo das telecomunicações, o mesmo instrumento permitirá também ao 

professor realizar comparações entre os conceitos iniciais elaborados pelo aluno e a 

evolução conceitual ocorrida ou não ao final do processo ensino-aprendizagem do 

tema em questão. 

O estudo de Ausubel volta-se constantemente para a aprendizagem 

significativa em sala de aula, para o cotidiano escolar, priorizando o conhecimento 

prévio do aluno como o fator isolado mais influente na aprendizagem. Ressalta que 

identificar esse “ponto” de conhecimento é responsabilidade do professor que deve 

nortear seu ensino a partir disso. 

 

 “Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só principio, 
diria o seguinte: o fator isolado mais importante influenciado a 
aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Descubra isso e ensine-o de 
acordo”. (AUSUBEL apud MOREIRA. 1990 p.67). 

 

 

3.1. Sequencia 1- 

Realização de Pré-Teste 



  

 

Olá! Para que possamos iniciar o nosso trabalho é necessário que você 

responda as questões a seguir, sem a preocupação de procurar respostas prontas 

no seu livro didático. Então, vamos lá? 

 

1- (FUVEST-SP) Admita que o Sol subitamente “MORRESSE“, ou seja, sua luz 

deixasse de ser emitida, 24h depois deste evento um eventual sobrevivente, olhando 

para o céu, sem nuvens, veria: 

a) somente a lua. 

b) somente as estrelas  

c) lua e as estrelas. 

d) uma completa escuridão. 

e) somente o planeta do sistema solar. 

 

2- Qual a importância da LUZ para a terra? 

 

3- (ENEM-MEC) 

                       Seu olhar 

 (Gilberto Gil-1984) 

                    Na eternidade 

                   Eu quisera ter 

                 Tantos anos-luz 

                 Quantos fossem precisar 

                  Pra cruzar o túnel 

                 Do túnel do teu olhar 

Pré-teste 



Gilberto Gil usa na letra da musica a palavra composta ano-luz. O sentido prático em 

geral, não é obrigatoriamente o mesmo que em ciências. Na física, um ano- luz é 

uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano e que, portanto, 

se refere a: 

a) tempo 

b) aceleração 

c) distancia 

d) velocidade 

e) luminosidade 

 

. 

4- A luz e o som são fenômenos ondulatórios. A luz pode propagar-se (1) e o som 

pode propagar-se (2). Podemos concluir então que: 

a) (1) no vazio (2) no vazio 

b) (1) nos materiais (2) no vazio 

c) (1) no vazio e na matéria (2) no vazio 

d) (1) no vazio e na matéria (2) na matéria. 

 

 

5- Todos os dias o mundo passa por mudanças. Em nosso dia a dia não é diferente. 

Lidamos com tecnologia a todo o momento, que para nós, são muitos uteis sem as 

quais já não sabemos viver. Quais tecnologias estão presentes no seu dia a dia? E 

qual você mais utiliza? 

 

 

6- Você conhece algumas das tecnologias ligadas as telecomunicações? Cite 

exemplos. 

 

 

7- Você já ouviu falar de: velocidade da luz, raio Laser, fibra óptica e sua aplicação. 

Caso afirmativo, descreva o seu conhecimento. 

 

 

8- Como seria o nosso cotidiano sem as tecnologias de hoje? 



    

 

 

Após o pré- teste, os trabalhos podem ser iniciados partindo –se do texto. 

 

 “E se alguém viajasse acima da velocidade da luz”. Pretende-se que o mesmo sirva 

como um meio de provocar o interesse do educando e motivar os alunos para o 

tópico a ser abordado posteriormente, e também fazendo reflexões e 

questionamentos sobre a importância do comportamento da luz. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Sequência 2- 

Leitura de Texto 



 

E se alguém viajasse acima da velocidade da luz? 

Dá para imaginar o Super-Homem voando atrás de uma bala, acelerando até ficar mais veloz 

que ela - e parando o projétil antes que atinja o alvo. Não parece nada de anormal para um super-

herói. O voo do Super-Homem obedece à visão de tempo e espaço de Newton: a posição e o 

movimento de objetos no espaço são mensuráveis em relação a um ponto absoluto, imóvel, de 

referência. 

No início do século 20 os cientistas se aferravam à visão newtoniana do mundo. Aí o 

matemático e físico Albert Einstein veio com algo que mudou tudo. Em 1905 Einstein publicou sua 

teoria da relatividade especial, com uma ideia estarrecedora: não existe um ponto privilegiado de 

referência. Tudo - até o tempo - é relativo. Dois princípios importantes fundamentavam sua teoria.  

O primeiro dizia que as mesmas leis da física se aplicam igualmente a todos os pontos de 

referência em movimento constante. O segundo estabelecia que a velocidade da luz (cerca de 

300.000 km/s) é constante e independente do movimento do observador ou da fonte de luz. Segundo 

Einstein, se o Super-Homem voasse à metade da velocidade da luz tentando alcançar um facho de 

luz o facho continuaria a se afastar dele a exatamente a mesma velocidade. 

Esses conceitos parecem simples, mas contêm implicações de dar nó na cabeça. Uma das 

mais importantes é representada pela famosa equação de Eisntein E= m.c², onde E é energia, m é 

massa e c é a velocidade da luz. De acordo com a equação, massa e energia são a mesma entidade 

e podem ser transformadas uma na outra. Devido a essa equivalência, a energia que um objeto tem 

graças ao movimento fará sua massa aumentar. Em outras palavras, quanto mais veloz um objeto, 

maior sua massa. Isso se torna perceptível somente a velocidades realmente altas. Se o objeto se 

mover a 10% da velocidade da luz, por exemplo, sua massa será apenas 0,5% maior que a normal. 

Mas se ele se mover a 90% da velocidade da luz sua massa será duplicada. 

Conforme um objeto se aproxima da velocidade da luz sua massa aumenta abruptamente. Se 

um objeto tentar atingir 300.000 km/s sua massa se tornará infinita, assim como a energia necessária 

para movê-lo. Por isso nenhum objeto normal pode viajar à velocidade da luz ou acima dela. 

Então a resposta à pergunta do título deste texto é que não é possível viajar à velocidade da luz. Mas 

o que acontece perto da velocidade da luz? Saiba na próxima página. E se uma pessoa viajasse 

quase à velocidade da luz? Nesse caso, ela sentiria alguns efeitos interessantes.  

Um resultado interessante é algo que os físicos chamam de dilatação do tempo, que 

descreve como o tempo passa mais lentamente para objetos que se movem muito velozmente. Se 

alguém viajasse num foguete a 90% da velocidade da luz, a passagem do tempo para essa pessoa 

diminuiria pela metade. Enquanto na Terra um relógio marcasse 20 minutos transcorridos, um relógio 

no foguete indicaria 10 minutos passados. 



   

 

 É uma técnica fundamentada no principio de que o professor é o agilizador 

da aprendizagem. Consiste em fazer com que o aluno pesquise em diversas fontes 

as respostas para as questões propostas pelo professor, de forma que o aluno 

apresente por meio de síntese ou seminário a extensão e a profundidade do estudo. 

Dessa maneira a partir da questão anterior os alunos são estimulados a buscar 

respostas em diversas fontes de investigação, podendo proporcionar a outros alunos 

o conhecimento adquirido, de forma expositiva. 

 

  

A partir da leitura do texto sugerido a seguir os alunos buscarão uma resposta 

para a pergunta “Que relação existe entre a luz e o desenvolvimento das 

tecnologias”? “Tecnologia: não se pode viver sem ela”.    Os alunos poderão fazer 

uma reflexão sobre as tecnologias que estão a nossa volta e qual a importância 

delas para as nossa vidas e também como foram desenvolvidas, levando o 

educando a pensar na tecnologia não como divertimento mas como um  

desenvolvimento   de suma importância para muitas áreas, principalmente na 

3.3. Sequencia 3 – 

Estudo Dirigido 

3.4. Sequencia 4- 

Tecnologia 



medicina, telecomunicação  e outras. Espera-se que com esse texto, os alunos 

possam promover um debate promovendo assim uma discussão entre todos.  

 

 

Tecnologia: não se pode viver sem ela 

 

Quem diria que um telefone, um rádio, uma televisão e até um computador se 

transformariam em equipamentos tão portáteis capazes de serem carregados no bolso? 

A tecnologia evolui cada vez mais e quando o consumidor pensa que não há mais como 

inovar, eis que surge uma tecnologia mais moderna. São os telemóveis, os computadores 

portáteis, as televisões de alta resolução com telas de plasma, os aparelhos tocadores 

de MP3, as impressoras, as câmaras de filmar e as máquinas fotográficas digitais, os 

aparelhos eletrodomésticos e os automóveis que contém cada vez mais funções, 

diminuem o tamanho e aumentam a sua utilidade, justamente para facilitar a vida do 

usuário. 

Essas novas tecnologias estão anexadas ao computador, que revolucionou todas as 

formas de comunicação e produção. Na era digital, o indivíduo pode partilhar a mesma 

tecnologia independentemente do local onde estiver: em casa, no trabalho, em viagem, 

nas compras ou realizando transações bancárias. A evolução tecnológica estará sempre 

em constante evolução e aperfeiçoamento. Isso faz com que muitos questionem: há como 

sobreviver sem utilizar a tecnologia? Segundo os especialistas, a resposta é não. “Não 

podemos viver sem ela”. A utilização dessa tecnologia já está implementada na cultura de 

todos os povos. Há realidades diferentes de acesso aos novos equipamentos, mas eles 

estão em todos os lugares. Por mais que alguém diga que não convive diretamente com 

essa tecnologia é preciso lembrar que o simples fato de ir ao banco, pagar um 

estacionamento com um bilhete magnético ou cartão electrónico, usar o telefone, ver 

televisão, sair à rua e expor-se às dezenas de câmaras que nos monitorizam em toda 

parte, insere qualquer cidadão nesse mundo moderno. 

 



 

 

Propagação da luz, refração, ângulo limite, reflexão. 

 

  Os alunos serão organizados em grupos, após terem realizado as atividades 

propostas anteriormente. Partindo das questões anteriores, os alunos serão 

instigados a realizar as experiências. Os experimentos poderão ser manipulados 

pelos alunos, a fim de efetivar a compreensão dos conteúdos. 

Lembrando que para a realização dos experimentos, o professor já deve ter 

elaborado o mapa conceitual. 

 

  

Atividade experimental 1- Refração da luz. 

 

Material Procedimento 

Copo de vidro transparente Colocar o lápis dentro do copo com 

água. O copo não deve estar cheio, e o 

lápis deve ser colocado com certa 

inclinação. 

Lápis preto 

Agua 

 

 

 

 

3.5. Sequencia 5 - 

Atividade Experimental 



Atividade experimental 2- Refração da luz. 

 

Material Procedimento 

Folha de papel branco Na lateral da caixa, trace duas linhas, 

com aproximadamente 2 cm de distância 

entre elas. 

Corte nas linhas traçadas, produzindo 

duas fendas. 

Coloque o papel no fundo da caixa. 

Com cuidado coloque o pode com água 

dentro da caixa, alinhe o pote com os 

dois cortes feitos na caixa. 

Em um local escuro, ilumine as fendas 

feitas na caixa. 

Caixa grande de papelão (tipo caixa de 

sapato) 

Régua, Caneta, Lanterna, Tesoura 

 

 

Pote de vidro com água (tipo vidro 

conserva) 

 

Experiência. Reflexão da luz 1. 

 

Material Procedimento 

Transferidor Coloque o transferidor perpendicular ao 

espelho. Alinhe a linha de zero grau do 

transferidor com o espelho. A seguir 

incida a luz do laser coincidindo com a 

linha de grau inteiro (20 graus, por 

exemplo) do transferidor. 

Um espelho de maquiagem 

Uma caneta laser point 

 

Experiência. Reflexão da luz. 2 

 

Material Procedimento 

Uma garrafa Pet Faça um furinho na lateral da garrafa, 

coloque água, tampe a garrafa. Coloque 

o laser na direção do furo da garrafa, tire 

a tampa da garrafa e coloque um papel 

na frente do furo de forma que a água 

toque o papel. 

Um Laser 

 

Um papel (tipo fotografia) 



 

 

 

 Nesse período é revisado e discutido o tema fibra óptica- mundo 

telecomunicações e sua importância para o mundo, por meio de aula expositiva com 

uso de recursos audiovisuais como vídeo, retroprojetor e TV Pen-drive.  O 

desenvolvimento da aula expositiva deve despertar ao educando seu interesse em 

participar ativamente, deve-se sentir motivado e aberto para fazer questionamentos, 

conforme prescreve a Teoria da Aprendizagem Significativa, para que professor e 

aluno possam interagir e o professor possa operar como mediador no processo 

ensino-aprendizagem. Tais recursos pode também relacionar o tema em questão a 

tecnologia do dia a dia, e verificar que em outras áreas esse conhecimento é 

utilizado, sendo assim o tema se torna mais interessante e dinâmico para o aluno. 

Neste momento o aluno já terá condições e conhecimento para elaborar  seu próprio 

mapa conceitual. 

 

 

3.6. Sequencia 6 - 

Abordagem Teórica 



 

 Para análise qualitativa sugere-se que os alunos elaborem um texto 

individual a partir de roteiro pré-estabelecido pelo professor, o qual deve ser 

previamente discutido com os alunos para que compreendam o que realmente 

devem abordar no texto. 

O texto deve dominar as orientações prescritas pelo professor a partir do 

roteiro, para que ele possa ter parâmetros em relação ao que realmente ele 

assimilou a respeito do tema trabalhado. Como sugestão os alunos poderão assistir 

vídeos relacionados ao tema tais como: “Globo Ciência Primeira fibra ótica brasileira 

– Parte I e II”, os quais podem ser encontrados no portal do Youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=bEP0O8Qbkg0 e 

http://www.youtube.com/watch?v=h_680A8R4Es. Dessa forma, os alunos terão 

subsídios para produzir um texto envolvendo historia, o desenvolvimento das fibras 

ópticas, suas aplicações no dia a dia, as vantagens e desvantagens de se utilizar as 

fibras ópticas, enfim sua importância para as tecnologias telecomunicações. 

Trabalhar com textos permite a articulação das atividades entre áreas de 

conhecimento diretamente para o aprendizado significativo de pratica de leitura, 

produção e compreensão.  

 

 

 

3.7. Sequencia 7 - 

Produção de Texto 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bEP0O8Qbkg0
http://www.youtube.com/watch?v=h_680A8R4Es


      

 

 Objetivando fazer relações entre os conceitos abordados anteriormente e o 

conhecimento do conceito de fibra óptica fazendo com que o aluno compreenda 

todas as interligações entre os mesmos, podendo também visualizar conceitos 

novos que serão introduzidos como: dualidade da luz, o laser, as aplicações do laser 

em geral, entre outros.  Moreira (2006) afirma: os mapas conceituais necessitam da 

explicação do professor, o qual guia o aluno pelo mapa, mesmo ele servindo como 

meio para se dar visão prévia geral do conteúdo a ser estudado. Devem ser usados, 

preferencialmente,quando os alunos já estiverem familiarizados com o assunto, ou 

seja, no fechamento da abordagem teórica. A seguir se o professor achar adequado 

pode indicar aos alunos que construam seus próprios mapas, sendo utilizado como 

utensílio de avaliação qualitativa. Na Figura 2, encontra-se um exemplo de mapa 

conceitual do tipo diagrama em árvore. 

 

 

Figura 2 – Mapa conceitual “O que é a física?” 
Fonte: http://profalisson.blogspot.com.br/2010/06/1-mapa-conceitual-o-que-e-fisica.html 

3.8. Sequencia 8 – 

Uso do Mapa Conceitual 

 

http://profalisson.blogspot.com.br/2010/06/1-mapa-conceitual-o-que-e-fisica.html


       

 

Ao final do trabalho o professor poderá avaliar se houve mudanças 

conceituais significativas, utilizando-se das mesmas questões do pré-teste, seu Pós-

Teste. Além de verificar o processo de aprendizagem do aluno o professor também 

pode fazer uso resultados para sua auto avaliação procurando assim detectar 

possíveis falhas de procedimentos metodológicos que possam merecer atenção 

numa próxima abordagem do tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Sequencia 9 –  

Aplicação do Pós-Teste 

geral 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Ensino Médio vigora uma abordagem formal de Física, muitas vezes 

desvinculada do dia a dia dos alunos e do mundo tecnológico á sua volta.  Antes 

para ser um bom educador, bastava saber transmitir conhecimento e exercer 

autoridade em sala de aula. Hoje, o papel desse educador mudou, com relação ao 

conhecimento, ele não deve mais transmiti-lo apenas, deve interagir, discutir e 

aprender junto ao educando. O professor deve estar muito bem informado, houve 

mudança no papel do professor e também do aluno.  No Ensino Médio o professor 

de Física desempenha um papel fundamental na formação cientifica de seus alunos. 

É fundamental que o professor se atualize, tenha contato com a pesquisa cientifica 

se aproxime; professor/pesquisador, ciência/educação, pesquisa/ensino e com isso 

contribua para o ensino de física, incorpore uma visão dinâmica do conhecimento e 

se atualize. 

Como o próprio aluno pode decidir de que forma quer aprender, o professor 

também pode decidir não preocupar-se com o ensino-aprendizagem dos estudantes 

que foram confiados a ele. A ética e o compromisso profissional, não são formados 

pelo curso de graduação, cada individuo traz consigo suas concepções, suas 

vivencias e suas verdades.  A profissão “educador” tem como objetivo promover o 

ensino e o aprendizado dos alunos, e pode ancorar-se em diversos métodos 

pedagógicos, estratégias de ensino como forma de inserir o educando num 

ambiente cientifico tecnológico, atualizado a fim de torna-los aptos a se situar e 

compreender melhor os desafios atuais, tornando o conteúdo cientifico significativo 

para o aluno e mais  próximo da sua realidade. 

Mesmo enfrentando inúmeras dificuldades vividas no exercício da profissão 

docente, devemos também levar em consideração a relação ente professor e aluno. 

Quando o professor adentra numa sala de aula, ele tem a responsabilidade de 

proporcionar a aprendizagem de pequenos seres humanos que precisam de sua 

intervenção para um desenvolvimento empírico, social e humano. O professor 

muitas vezes é o único modelo a seguir na difícil realidade de muitos alunos.  É 

necessário que nasça no professor a preocupação de promover efetivamente o 

aprendizado significativo do seu aluno e não somente instrumentaliza-lo com 

técnicas, métodos e receitas prontas, a fim apenas do mesmo alcançar êxito nas 



avaliações.  Na perspectiva da Teoria da Educação de Novak, Moreira (1999) afirma 

que durante as trocas realizadas entre professor e aluno, a troca de sentimentos 

entre ambos também, ocorre, “um evento educativo é também acompanhado de 

uma experiência efetiva” (Moreira, 1999.p.170). 

Reforça-se a necessidade de buscar a integridade entre o discurso da 

aprendizagem significativa e as ações que possam favorecê-las junto aos alunos, 

mais do que meramente inovar ou refletir procedimentos. Espera-se dos educadores 

uma reflexão sobre as necessidades adequando ás imposições das mudanças do 

mundo, visando uma escola que se preocupe com a aprendizagem com significado 

para a vida do aluno e que propicie formação de alunos atuantes, críticos e 

conscientes da sua importância no mundo. 

No mundo de comunicação e informação em que estamos inseridos, as 

representações visuais ganham realce e impõem as escolas o uso de recursos 

didáticos como exemplo, os mapas conceituais. Auxiliam os alunos e professores, 

são instrumentos facilitadores no processo de ensino-aprendizagem. Em função de 

sua flexibilidade, o mapa conceitual pode ser usado na área de educação em 

diversas situações e finalidades, a exemplo da compreensão de um texto, de um 

conteúdo, da visualização de uma disciplina, meio de avaliação, dentre outros. 

Finalizando, pensar em aprendizagem significativa é motivador, é dar um 

novo olhar para a educação, o mesmo se aplica ao uso dos instrumentos 

facilitadores os mapas conceituais, pois os mesmos são viáveis de serem aplicados 

na segunda série do Ensino Médio.  Romper com padrões arraigados ao ranço 

escolar é difícil e se constitui um obstáculo para se perseguir um ensino diferente e 

comprometido com a transformação. 

A educação é um processo permanente e inerente ao viver, ou seja, na 

medida em que vivemos em diferentes situações estamos educando. O dia-a-dia é 

educativo, pois os indivíduos vão criando e recriando formas de vida social. Diante 

disto, é necessário questionar o tipo de educação que queremos ajudar a construir e 

que homens e mulheres têm a intenção de formar no cenário da escola. 

Espera-se que com esse material os colegas professores possam levar para 

seu meio escolar novas aberturas, novas alternativas, propostas de trabalho em sala 

de aula, dirigindo á implementação da nova diretriz curricular de Física para o 

Ensino Médio. 
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