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RESUMO:  

Este estudo objetiva contribuir com a formação dos alunos do Curso de 

Formação de Docentes na área de Ciências sobre o Ensino de Física, através 

de uma oficina sobre Energia e suas transformações, a fim de prepará-los, 

para atuarem em sala de aula utilizando recursos diversificados, tais como 

textos, vídeos, jogos e experimentos de forma a despertar o interesse e a 

participação prazerosa dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. É 

uma proposta para a capacitação dos futuros docentes para trabalhar a Ciência 

em sala de aula de forma a exemplificar situações presentes no cotidiano do 

estudante. 

PALAVRAS-CHAVE Formação de professores; Ensino de Ciências; 

Energia e suas transformações.  



 
 

FORMATO DO MATERIAL 

DIDÁTICO 

Sequência Didática 

PÚBLICO OBJETO DA 

INTERVENÇÃO 

Alunos do 3ª ano do Curso de Formação de 

Docentes. 

TEMA DE ESTUDO DA 

PROFESSORA PDE 

 Formação de professores de Ciências dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. APRESENTAÇÃO 

 

A produção pedagógica emforma de sequência didática tem por objetivo 

contribuir para a formação dos alunos do 3ºano do curso de Formação de 

Docentes, futuros professores de Ciências dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Sabe-se que há dificuldades em ministrar as aulas de Ciências 

nesta etapa de ensino.A abordagem do tema por meio de uma sequência 

didática é uma forma de oportunizar uma maior participação dos futuros 

professores de Ciências nas atividades previamente planejadas e 

posteriormente levadas para a sala de aula. 

A participação ativa do aprendiz em ações pedagógicas possibilita a 

compreensão e desperta o interesse para que este construa seu 

conhecimento. Entendemos que essa participação pode despertar nos alunos, 

futuros professores de Ciências dos anos iniciais do Ensino Fundamental o 

gosto pela Ciência e a habilidade de trabalhar com recursos diversos, podendo 

tornar esse ensino mais dinâmico e estimulante. 

Enfatizando que Energia e suas Transformações foi o tema escolhido por 

ser um conteúdo comum em Ciência nos anos iniciais e no curso de Formação 

de Docentes, e que o uso dos recursos tem a finalidade de contribuir no 

aprendizado dos conceitos envolvidos, mas também de ensinar esses futuros 

docentes como usá-los para enriquecer suas aulas.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

 
 

O professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental tem a 

responsabilidade de ser polivalente, mas sabemos que uma quantidade bem 

significativa de docentes tem falhas em sua formação inicial, trazendo muita 

insegurança e desconforto entre as partes envolvidas: professores e alunos. 

Essas falhas tornam-se desafios, principalmente para os que ministram a 

disciplina de Ciências e faz com que estes professores não consigam ensinar 
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além do que está no livro didático, que por sua vez, também deixam a desejar 

no quesito construção do conhecimento, trazendo tudo pronto, para o aluno 

somente ler o texto e responder questões. Segundo BATISTA e FUSINATO 

(2016, pag. 10) 

 

“A realidade da formação de professores para os anos iniciais, que 
carece de reflexão sobre a ciência e sobre o seu ensino, provoca uma 
grande insegurança nesses professores quanto ao desenvolvimento 
do conhecimento cientifico em sala de aula, e resulta em trabalho 
pouco ou nada inovador, limitando em muitos casos a leitura ou 
realização de exercícios proposto pelo livro didático que, por melhor 
que seja produzido, pouco contribui para o primeiro contato atraente 
da criança com o mundo dinâmico da Ciência. 

 
 

Nesse sentido, estes professores não estão conseguindo fazer com que 

seus alunos percebam a Ciência como construção humana, uma Ciência em 

movimento que se transforma a cada dia em algo novo. Opinião esta, 

compartilhada por Pilstrom (1991) que diz:  

 

 
 “Só quando o próprio aluno tiver realizado uma experiência, feito as 
suas observações, e avançado conclusões sem saber a resposta de 
antemão, será capaz de perceber o que é a Ciência.” 

 

 

Assim, propomos a realização de uma Sequência Didática com atividades 

que faça com que esses futuros docentes aprendam Física participando, 

construindo, interagindo e se envolvendo em cada atividade proposta, 

buscando compreender os conceitos de Ciências em questão. Os recursos de 

ensino utilizados são um auxílio que contribuem para dinamizar e tornar claros 

os conceitos físicos presentes em cada tema de estudo. A participação efetiva 

desses futuros professores oportuniza uma maior interação entre eles e seus 

futuros alunos. 
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4 OBJETIVOS  

 

4.1Geral 

 

Propor uma sequência didática em forma de oficina para os alunos do 

curso de Formação de docentes sobre energia e suas transformações. 

 

4.2 Específico 

 

 Verificar ou observar as várias formas de energia e suas 

transformações; 

 Elaborar uma sequência didática sobre formas de energia presentes no 

cotidiano do aprendiz; 

 Buscar na mídia recursos de ensino que facilitem a apropriação de 

conceitos físicos sobre energia e suas transformações; 

 Utilizar estes recursos no desenvolvimento da sequência didática, tais 

como: textos vídeos jogos e experimentos; 

 

 

5 PÚBLICO ALVO 

Alunos do 3º ano do curso de formação de docentes. 

 

6 METODOLOGIA 

A Proposta desta sequência didática é promover o ensino de energia e 

suas transformações com atividades contextualizadas que despertemno aluno 

o interesse e a oportunidade de desenvolver sua criatividade. Para o 

desenvolvimento das atividades utilizaremos textos, vídeos, experimentos e 

jogos, e outros recursos presentes na mídia, que facilite a compreensão do 

tema. 
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Pretende-se envolver os participantes da oficina em todas as atividades 

previstas, incentivando-os ao debate e troca de ideias sobre os conceitos 

envolvidos de forma que haja contribuição.  

 

 

7PAPEL DO PROFESSOR 

 

O papel do professor é estimular os alunos parauma reflexão produtiva 

sobre os conceitos envolvidos,propondo atividades desafiadoras e conectadas 

com situações de nosso dia-a-dia, dialogando e dando oportunidade para o 

desenvolvimento intelectual de cada um, alcançando assim, os objetivos de 

ensino. 

 

8 AVALIAÇÃO 

  A avaliação é um instrumento importante para a aprendizagem, pois é 

uma forma de verificar se os educandos assimilaram os conteúdos propostos e 

também para o professor verificar quais pontos precisa melhorar. Assim, 

propomos que a avaliação seja contínua durante o desenvolvimento das 

atividades e que o professor tenha condições de verificar se os alunos estão 

realmente compreendendo os conteúdos que estão sendo trabalhados em sala 

de aula, por meio das respostas dadas aos questionamentos realizados no 

desenvolvimento das atividades, das questões em grupo ou individuais, das 

pesquisas e trabalhos em equipe para apresentação em sala de aula e ainda 

das avaliações individuais envolvendo os conteúdos trabalhados. 

 

 

 

 

 

 



11 
 

9 ESTRATEGIA DE AÇÃO 

 

 Estudo e pesquisa sobre o ensino de Física nas séries iniciais do 

ensino fundamental; 

 Elaboração da sequencia didática sobre energia e suas 

transformações a ser ministrada em forma de oficina; 

 Abordagem introdutória sobre a atuação do professor dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental com o tema: Joãozinho da maré 

de Rodolpho Caniato; 

 Levantamento de conhecimentos prévios dos alunos sobre a 

temática em questão e sobre a utilização de recursos de ensino 

como: textos, vídeos, jogos e experimentos; 

 Apresentação e discussão sobre como utilizar os recursos 

escolhidos para auxiliar na compreensão dos conceitos de 

energia e suas transformações; 

 Realização de uma oficina para exploração dos recursos de 

ensino com os alunos do 3º ano do curso de Formação de 

Docentes no 1º trimestre do ano letivo de 2017; 

 

 

 

10 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIDATICO-PEDAGÓGICAS 

 

ATIVIDADES TEMAS Nº DE 

AULAS 

Atividade 1 Introdução da oficina com o texto 

Joãozinho da maré 

3 

Atividade 2 Apresentação de exemplos da utilização 

de transformação de energia no cotidiano 

3 

Atividade 3 Apresentação das várias formas de 4 
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energia e suas transformações e escolha 

dos temas mais presentes em nosso dia-

a-dia. 

Atividade 4 Abordagem da energia mecânica e suas 

transformações 

6 

Atividade 5 Abordagem da energia elétrica e suas 

transformações 

6 

Atividade 6 Apresentação de um jogo de tabuleiro 

sobre o tema energia 

2 

Atividade 7 Proposta de construção em grupo de um 

jogo ou experimento abordando o tema 

em questão 

4 

Atividade 8 Apresentação pelos grupos dos trabalhos 

realizados por eles. 

4 

 

Atividade 1: Introdução com o texto Joãozinho da Maré 

OBJETIVOS 

 Conscientizar os futuros docentes da importância de ouvir os 

conhecimentos trazidos por seus alunos; 

 Incentivar os futuros docentes a buscar sempre se capacitar para 

conseguir despertar em seus alunos o interesse pela Ciência que está 

presente em nosso dia-a-dia; 

 Mostrar a importância da interação professor-aluno; 
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PAPEL DO PROFESSOR 

A atitude do professor é envolver os alunos na discussão e reflexão do 

texto, elaborando questões para que os mesmos possam refletir, valorizando 

as respostas e incentivando a participação de todos os alunos. 

 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que os alunos participem da aula, respondendo as questões, 

opinando sobre as reflexões e demonstrando interesse sobre o tema proposto.  

 

MATERIAL DIDÁTICO- PEDAGÓGICO 

 Texto: “Joaozinho da mare”. 

 Questionário sobre o texto.  

 Quadro e giz. 

 Caderno, lápis, caneta e borracha. 

 

PROCEDIMENTO 

Momento 1: O professor propõe a leitura do texto “Joãozinho da maré”. Trata-

se de um texto de Rodolpho Caniato, no qual o autor apresenta a situação 

vivenciada por um garoto que contesta os ensinamentos de sua professora de 

Ciências embasado em situações vivenciadas em se dia-a-dia.  

Momento 2: Após a leitura o professor entrega um questionário que será 

respondido individualmente para reflexão dos temas abordados no texto. 

Momento3:Após a entrega dos questionários será feito um debate para discutir 

os pontos principais e os diferentes pontos de vista em relação à temática do 

texto. 

Momento 4:Pedir para os alunos trazerem, para a próxima aula, exemplos da 

utilização de transformações de energia em nosso dia-a-dia. 
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Link do texto: “Joaozinho da maré” (acesso em 08/11/2016) 

http://www.grugratulinofreitas.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/21/970/26/arquivos/File/materi

aldidatico/formacaodocentes/metodologiaensinop/Joaozinho_da_Mare.pdf 

 

 

Atividade 2: Apresentação de exemplos da utilização de 

transformação de energia no cotidiano 

 

OBJETIVOS 

 Identificar o conhecimento prévio dos alunos sobre os tipos de energia 

que conhecem e suas transformações; 

 Contextualizar os conceitos atribuídos ao diversos tipos de energia e 

suas transformações;  

 Listar os vários tipos de energia e suas transformações; 

 Criar um ambiente de aprendizagem no qual todos os estudantes 

estejam motivados a participar; 

 

 

PAPEL DO PROFESSOR 

A atitude do professor é de ouvir os alunos apresentando os exemplos 

trazidos por eles fazendo anotações no quadro, e através de intervenções 

orais, verificar o que os alunos conhecem sobre o tema incentivando sempre 

para que falem sobre o que entenderam, envolvendo-os na discussão e 

reflexão do tema. 

 

 

 

http://www.grugratulinofreitas.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/21/970/26/arquivos/File/materialdidatico/formacaodocentes/metodologiaensinop/Joaozinho_da_Mare.pdf
http://www.grugratulinofreitas.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/21/970/26/arquivos/File/materialdidatico/formacaodocentes/metodologiaensinop/Joaozinho_da_Mare.pdf
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EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que os alunos participem da aula, apresentando os exemplos 

trazidos por eles, opinando sobre as reflexões, respondendo as questões e 

demonstrando interesse sobre o tema proposto.  

 

MATERIAL DIDÁTICO- PEDAGÓGICO 

 Texto: “Energia no cotidiano”. 

 Quadro e giz. 

 Caderno, lápis, caneta e borracha. 

 

PROCEDIMENTO 

Momento 1: O professor propõe que cada aluno apresente o exemplo que 

trouxe para a sala explicando sua escolha e enquanto eles apresentam faz 

anotações no quadro. 

Momento 2:O professor propõe a leitura do texto: “Energia no Cotidiano”. Trata-

se de um texto de Alessandro Aquino Bucussi, no qual o autor apresenta o 

conceito de Energia em seus aspectos materiais e culturais.  

Momento 3: O professor inicia um debate, fazendo questionamentos, utilizado 

as anotações do quadro sobre o conceito de energia, evidenciando as formas 

mais comuns de transformações de energia que percebemos em nosso 

cotidiano. 

Momento 4: O professor entrega uma atividade para que os alunos identifiquem 

quais transformações estão ocorrendo em cada caso. 

Momento 5: O professor comenta com os alunos que eles terão como tarefa a 

construção de um jogo sobre energia, dividir a sala em grupos, cada grupo 

ficará com um tópico relacionado ao tema energia e pedir para começarem a 

pesquisar. Explicando que este trabalho será feito fora da sala, mas será dado 

umas aulas de orientação antes da apresentação para finalizar e que no 
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decorrer das atividades podem questionar o professor sobre as dúvidas que 

forem surgindo.  

Link do texto: “Energia no Cotidiano”. 

http://www.if.ufrgs.br/tapf/v17n3_Bucussi.pdf (acesso em 27/10/14). 

 

Atividade 3: Apresentação das várias formas de energia e suas 

transformações 

OBJETIVOS 

 Visualizar os vários tipos de energia e suas transformações; 

 Construir os conceitos de energia, seus tipos e transformações; 

 Associar os conceitos atribuídos à energia e suas transformações com 

situações que ocorrem em nosso cotidiano; 

 criar um ambiente de aprendizagem no qual todos os estudantes 

estejam motivados a participar; 

 

 

PAPEL DO PROFESSOR 

A atitude do professor é de envolver os alunos, para que consigam 

visualizar os conceitos de energia, seus tipos e transformações, se 

utilizando de recursos e questionamentos que aproxime estes conceitos 

com situações que ocorrem em nosso cotidiano.  

 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que os alunos participem da aula, questionando, opinando 

sobre as reflexões, respondendo as questões e que consiga estabelecer 

relação entre os conceitos e seu cotidiano. 

 

http://www.if.ufrgs.br/tapf/v17n3_Bucussi.pdf
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MATERIAL DIDÁTICO- PEDAGÓGICO 

 Vídeo. 

 TV pen drive. 

 Quadro e giz. 

 Caderno, lápis, caneta e borracha. 

 

PROCEDIMENTO 

Momento 1: A aula se iniciará com a exibição de recortes do vídeo: “Energia 

uma realidade visível parte 1”. 

Durante o vídeo vão aparecendo os seguintes questionamentos: 

1. O que é energia? 

2. De onde ela vem? 

3. Como se transforma? 

4. O que fez o segundo carro ir tão longe? 

5. Se não foram os gritos que ajudaram, o que fez a bolinha chegar tão 

longe? 

6. O que faz uma flecha voar tão rápido e longe?  

7. O que faz uma pedra no estilingue voar tão rápido e longe?  

8. O que faz o carinho de uma montanha russa se mover? 

. 

Momento 2:Após a exibição do vídeo o professor entregará as questões citadas 

acima aos alunos para que respondam em grupo promovendo uma discussão 

inicial.  

 

Momento 3: Após a entrega das questões os alunos permanecerão em seus 

grupos e será feito um debate com o objetivo de ouvir a explicação de cada 

grupo para que, com o incentivo do professor (que os instigará), consigam 

entender todos os conceitos envolvidos. 

Link do vídeo: “Energia uma realidade visível parte 1” 

https://www.youtube.com/watch?v=yADvddtikHc(acesso em 09/11/2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=yADvddtikHc
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Atividade 4: Abordagem da Energia Mecânica e suas 

transformações. 

  

OBJETIVOS 

 Promover a aprendizagem dos conteúdos conceituais de Energia 
Mecânica e suas transformações; 
 

 Associar os conceitos apresentados com situações que ocorrem em 

nosso cotidiano;  

 criar um ambiente de aprendizagem no qual todos os estudantes 

estejam motivados a participar interagindo com o professor e os demais; 

 

PAPEL DO PROFESSOR 

A atitude do professor é de motivar os alunos, fazendo com que os 

estesconstruam seu conhecimento sobre o tema, se utilizando de recursos e 

questionamentos que aproxime estes conceitos de situações que ocorrem em 

nosso cotidiano.  

 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que os alunos participem da aula, questionando, opinando 

sobre as reflexões, respondendo as questões e demonstrando interesse nos 

recursos (vídeos e experimentos) utilizados sobre o tema proposto. 

 

MATERIAL DIDÁTICO- PEDAGÓGICO 

 Quadro e giz. 

 Caderno, lápis, caneta e borracha. 

 Vídeo. 

 TV pen drive. 
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 Bolas diversas de borracha. 

 Trena ou fita métrica. 

 Tábua com cerca de 10cm de largura, a mais lisa e leve possível. 

 Martelo. 

 3 pregos. 

 1 elástico de amarrar dinheiro. 

 Barbante. 

 1 tesoura. 

 Muitos lápis de mesmo diâmetro. 

 “Projetil” – corpo que será lançado. 

 

 

PROCEDIMENTO 

Momento 1:a aula tem início com a apresentação de um pequeno recorte dos 

primeiros minutos do vídeo: “Transformações de energia”. 

Momento 2: após a apresentação do vídeo os alunos serão questionados sobre 

seu entendimento sobre o vídeo. O debate segue, com intervenções do 

professor, até que eles entendam que os elásticos armazenam uma grande 

quantidade de energia potencial elástica quando puxados pelo carro e essa 

energia é transformada em energia cinética quando soltam a moça, por isso ela 

se movimenta em alta velocidade. 

Momento3: O professor apresenta recortes do vídeo: “Energia Potencial e 

Energia Cinética” que mostra vários exemplos de transformação de energia 

potencial em energia cinética e também o princípio da Conservação da Energia 

Mecânica.Este vídeo vai apresentando os conceitos através de 

questionamentos, e nestes momentos será pausado, para debater com os 

alunos antes da apresentação dos exemplos. 

Momento4:O professor explica o objetivo do experimento que é observar a 

transformação de energia Potencial Gravitacional em Energia Cinética.  

Momento 5: O professor começa medindo a massa da bola em uma balança e 

escolhendo um ponto (A) em posição vertical (pode ser na parede) e medindo a 

altura H1.  O professor pede para um aluno anotar os valores. 
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Momento 6: O professor solta a bola do ponto A sem dar impulso. Pede para 

que um aluno fique atento para anotar o ponto B, isto é, a altura H2 que a bola 

atingirá, após chocar-se com o chão.  

Momento 7: Esse procedimento será repetido 4 vezes, os resultados serão 

anotados e em seguida será calculada a média das alturas encontradas. 

Momento 8: Com a ajuda dos alunos será calculado as energias presentesem 

A, B e no solo, na trajetória  vertical da bola e também a energia perdida na 

colisão.  

Momento 9: O professor escreverá essas questões no quadro para que os 

alunos respondamoralmente  

1) Identifique os tipos de energia nos pontos A, B e no solo.  

2) Qual a Energia Potencial que a bola possuía no instante em que você a 

abandonou? 

3) Qual o valor da Energia Potencial da bola quando ela retornou à altura 

H2? 

4) Baseando-se em suas respostas anteriores, calcule a quantidade de 

Energia Mecânica que a bola perdeu ao colidir como solo. 

5) O que ocorreu com esta energia mecânica perdida pela bola? 

 

Na atividade a seguir elegeu-se um experimento que explora Energia 

Potencial e Cinética referenciado no trabalho da professora Inês Aparecida 

Vicente como resultado final do programa PDE 2014. 

 

Momento 10: O professor explica o objetivo do experimento que é visualizara 

transformação de Energia Potencial Elástica em  Energia Cinética, por meio de 

dois corpos lançados em sentidos opostos. 

Momento 11: O professor separa os alunos em grupos em no máximo,5 alunos 

por grupo. 

Momento 12: O professor distribui as tábuas cortadas e devidamente medidas, 

os pregos, barbantes, elástico e o objeto que será lançado. 

Momento 13: O professor explica o procedimento para os alunos: Fixa dois 

pregos nas extremidades da tábua e coloca-se o elástico entre eles. Mede-se o 
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meio das duas extremidades para fixar outro prego e amarrar nele um barbante 

que deve contornar o elástico e voltar novamente ao prego.  

Momento 14: Depois colocar aproximadamente 15 lápis e a tábua sobre eles, e 

por fim posicionar o projétil que será lançado, cortar o barbante. Neste primeiro 

momento deixar os alunos brincarem com o experimento sem compromisso. 

Momento 15: O professor questiona as equipes para que relatem para os 

demais colegas o que conseguiram observar enquanto brincavam com o 

experimento. 

Momento 16:O professor promove um debate produtivo e harmonioso entre as 

equipes utilizando as questões: 

1) O que ocorreu no experimento? 

2) Quais as semelhanças e diferenças entre o experimento e o vídeo 

apresentado no inicio desta atividade? 

3) O que se movimenta e com qual intensidade? 

4) Se substituímos o projétil por um corpo de massa maior ou menor e repetir o 

experimento. O que se modifica? 

5) Se esticamos o elástico com trações diferentes, ora puxando-o bastante com 

o barbante, ora pouco. No que isso influência o experimento? 

6)Qual a função do lápis? 

Momento12: Neste momento espera-se que os alunos tenham assimilado os 

conceitos envolvidos, então o professor resolverá alguns exercícios no quadro, 

sobre a Conservação da Energia Mecânica. 

Momento 13: Após a resolução de exercícios, o professor entregará uma lista 

com exercícios propostos para fixação dos conceitos através da resolução de 

problemas.  

 

Link do vídeo: “Transformações de energia” 

https://www.youtube.com/watch?v=6QvXRVOm4wU (acesso em 10/11/2016) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6QvXRVOm4wU
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Link do vídeo: “Energia potencial e energia cinética” 

https://www.youtube.com/watch?v=Dd5wCoEQABI (acesso em 10/11/2016) 

 

 

Figura ilustrativa do experimento 

 

 

ARTUSO, Alysson Ramos; WRUBLEWSKI, Marlon.  Física 1. Ensino Médio. 1ª Edição. Curitiba, Pr. Ed. 

Positivo,2013. Manual do professor p.96. 

 

 

Atividade 5: Abordagem da eEnergiaElétrica e suas Transformações 

OBJETIVOS 

 Identificar o conhecimento prévio dos alunos sobre Energia Elétrica, de 

quais transformações ela provém e em que se transforma; 

 Apresentar as fontes de Energia Elétrica mais conhecidas, as mais 

usuais em nosso país e algumas novidades; 

 Classificar e explicar as fontes em: renováveis e não renováveis. 

 criar um ambiente de aprendizagem no qual todos os estudantes 

estejam motivados a participar; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dd5wCoEQABI


23 
 

PAPEL DO PROFESSOR 

A atitude do professor é de ouvir os alunos os exemplos trazidos por 

eles fazendo anotações no quadro, e através de intervenções orais, verificar o 

que os alunos conhecem sobre o tema incentivando sempre para que falem 

sobre o que entenderam, envolvendo-os na discussão e reflexão do tema. 

 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que os alunos participem da aula, apresentando os exemplos 

trazidos por eles, opinando sobre as reflexões, respondendo as questões e 

demonstrando interesse sobre o tema proposto.  

 

MATERIAL DIDÁTICO- PEDAGÓGICO 

 Quadro e giz. 

 Caderno, lápis, caneta e borracha. 

 Vídeo 

 Tv pen drive 

 Laboratório de informática 

 

PROCEDIMENTO 

Momento 1: O professor inicia a atividade com a pergunta: de onde vem a 

Energia Elétrica? E vai instigando os alunos e anotando no quadro as resposta 

dos emsmos, já separando em renováveis ou não. 

Momento 2:Ao término das respostas, o professorcomplementa caso seja 

necessário, e explica o que são fontes renováveis e não renováveis, cita as 

principais fontes de energia elétrica no Brasil e comenta sobre algumas fontes 

pouco conhecidas como: maremotriz, ondamotriz, geotérmica e biomassa. 
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Momento 3: O professor divide a sala em 4 grupos e cada grupo ficará 

responsável por explicar uma das fontes de EnergiaElétrica: Solar, Eólica, 

Térmica, Nuclear, se utilizando dos recursos que preferirem. 

Momento 4:. Em seguida o professor apresenta o vídeo: “De Onde Vem a 

Energia Elétrica?” e logo após se fará um debate para melhor entendimento 

das transformações energéticas presentes no material. 

Momento 5: O professor leva o alunos ao laboratório de informática para que 

cada grupo pesquise sobre seus temas com o apoio do professor. 

Momento 6: Os alunos apresentam o trabalho de pesquisa que fizeram e o 

professor questiona e complementa ao final se necessário.  

 
Link do vídeo: “De onde vem a energia elétrica” 

https://www.youtube.com/watch?v=8ti6FtlvMoc (acesso em 08/11/2016) 

  

Atividade 6: Apresentação de um jogo de tabuleiro sobre o tema Energia  

 

OBJETIVOS 

 Fixar os conceitos estudados de uma forma lúdica; 

 Motivar os alunos para a próxima atividade onde terão que apresentar 

um jogo também; 

 criar um ambiente de aprendizagem no qual todos os estudantes 

estejam motivados a participar; 

 

PAPEL DO PROFESSOR 

A atitude do professor é de orientar e ajudar no entendimento das 

regras, bem como estimular todos os alunos a participar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ti6FtlvMoc


25 
 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que os alunos se envolvam na atividade,que jogando possam 

fixar os conceitos estudados sobre o tema proposto de uma forma divertida. 

 

MATERIAL DIDÁTICO- PEDAGÓGICO 

 Jogos de tabuleiro. 

 Quadro e giz. 

 Caderno, lápis, caneta e borracha. 

 

PROCEDIMENTO 

Momento 1: O professor divide a sala em grupos e apresenta um  jogo de 

tabuleiro (tipo ludo) que contem cartas com perguntas sobre energia e suas 

transformações. 

Momento 2:O professor entrega um jogo e suas regras para cada grupo. 

Momento 3: O professor lê as regras com os alunos e, para incentivar a 

competição, avisa que será dado ao vencedor de cada grupo um prêmio 

simbólico (ainda a ser definido).  

Momento 4:. Os alunos começam a jogar e o professor fica passando pelos 

grupos, quando solicitado, para tirar dúvidas quanto às regras do jogo. 

Momento 5: O professor avisa que na próxima atividade poderão trazer os 

jogos já iniciados e os materiais necessários para conclusão do trabalho. 
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Atividade 7: Proposta de construção em grupo de um jogo ou 

experimento abordando o tema em questão 

OBJETIVOS 

 Desenvolver a criatividade dos alunos; 

 Mostrar que é possível aprender de uma forma prazerosa; 

 Motivar os futuros docentes a inserirem atividades diferentes em suas 

aulas; 

 

PAPEL DO PROFESSOR 

A atitude do professor é de orientar na finalização dos trabalhos, 

ajudando no que for possível, elogiando, incentivando e estimulando para que 

todos os membros do grupo participem da construção. 

 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que os alunos se envolvam na atividade, que sintam orgulho 

ao ver os trabalhos sendo concluídos. 

 

MATERIAL DIDÁTICO- PEDAGÓGICO 

 Materiais trazidos pelos alunos para confecção de seus jogos. 

 Quadro e giz. 

 Caderno, lápis, caneta e borracha. 

 

PROCEDIMENTO 

Momento 1: O professor espera a sala se agrupar e fica andando pela sala 

para ajudar os alunos a concluírem seus jogos; 
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Momento 2: O professor elogia e incentiva todos do grupo a se envolverem nos 

trabalhos.  

 

Atividade 8: Apresentação pelos grupos dos trabalhos realizados 

OBJETIVOS 

 Oportunizar a aprendizagem por meio de jogos; 

 Desenvolver a criatividade dos alunos; 

 Mostrar que é possível aprender de uma forma prazerosa; 

 Despertar o interesse dos alunos em atividades diferentes. 

 Motivar os futuros docentes a inserirem atividades diferentes em suas 

aulas; 

 

PAPEL DO PROFESSOR 

A atitude do professor é de orientar e ajudar na organização da sala, 

incentivando, elogiando e estimulando para que todos participem. 

 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que os alunos se envolvamna atividade, que sintam orgulho 

ao ver os trabalhos sendo apresentados. 

MATERIAL DIDÁTICO- PEDAGÓGICO 

 Jogos construídos pelos alunos. 

 Quadro e giz. 

 Caderno, lápis, caneta e borracha. 
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PROCEDIMENTO 

Momento 1: O professor pede para que os grupos se juntem cada um com 

seus jogos. 

Momento 2: O professor pede para que cada grupo apresente seu jogo de 

forma breve. 

Momento 3: O professor pede que cada grupo escolha um representante que 

terá a função de orientar e explicar as regras do jogo. 

Momento 4:O professor pede para que os representantes peguem seus jogos e 

se dirijam a outro grupo. O representante ficará neste grupo orientando e 

explicando as regras do jogo. 

Momento 5: O professor fica passando pelos grupos para avaliar os jogos, 

observando suas particularidades. 

Momento 6: Quando todos os grupos terminarem a rodada, ficaram livres para 

conhecer os outros jogos. 
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Apêndice IAtividade I 

Questões sobre o texto: “Joãozinho da Maré”, de Rodolpho Caniato. 

1) Quais as lições que a história apresenta? 

2) Indique quais situações educacionais que o texto aborda e você julga 

importante? 

3) O que o comportamento da professora do Joãozinho manifesta sobre o 

que é ensinar? 

4) Se coloque na perspectiva de um professor e comente a seguinte ação 

da professora: “É Joãozinho, vamos mudar de assunto. Você já está 

atrapalhando a aula e tenho um programa a cumprir”. 

5) Como a professora devia lidar coma situação imposta por Joãozinho, 

manifestando situações observada em seu cotidiano com perguntas que 

perturbou a professora? 

6) Se coloque na posição de Joãozinho e comente o que você sentiria se, 

ao fazer perguntas a um (a) professor (a), recebesse a seguinte 

resposta. “Vamos mudar de assunto. Você já está atrapalhando a aula e 

tenho um programa a cumprir”. 

7) Será que existe alguma relação entre a passividade dos alunos diante 

das aulas e dos conhecimentos que são abordados e o como eles são 

abordados? 

8) No seu ponto de vista, o conhecimento se transmite se absorve ou ele é 

construído pelo aprendiz? 

9) “O professor e o aluno são agentes construtores de conhecimento e 

transformadores da realidade”. Dê a sua opinião sobre essa afirmação. 

 

https://www.google.com.br/#q=SILVA+%2CHudson+de+Aguiar+O+uso+do+jogo+no+ensino+de+F%C3%ADsica+com+foco+nas+compet%C3%AAncias+e+habilidades+exigidas+pelo+ENEM
https://www.google.com.br/#q=SILVA+%2CHudson+de+Aguiar+O+uso+do+jogo+no+ensino+de+F%C3%ADsica+com+foco+nas+compet%C3%AAncias+e+habilidades+exigidas+pelo+ENEM
https://www.google.com.br/#q=SILVA+%2CHudson+de+Aguiar+O+uso+do+jogo+no+ensino+de+F%C3%ADsica+com+foco+nas+compet%C3%AAncias+e+habilidades+exigidas+pelo+ENEM
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Apêndice II  Atividade II 

Atividades 

 

Nas figuras a seguir escreva qual a principal transformação de energia que 

ocorre em seu funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link das 

figurashttps://www.google.com.br/search?q=desenho+de+eletrodomesticos&biw=1024&bih=4

70&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj0u8H7_uDQAhVDFpAKHRJVCTAQs

AQIGQ#tbm=isch&q=desenho+de+eletrodom%C3%A9sticos 

https://www.google.com.br/search?q=desenho+de+eletrodomesticos&biw=1024&bih=470&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj0u8H7_uDQAhVDFpAKHRJVCTAQsAQIGQ#tbm=isch&q=desenho+de+eletrodom%C3%A9sticos
https://www.google.com.br/search?q=desenho+de+eletrodomesticos&biw=1024&bih=470&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj0u8H7_uDQAhVDFpAKHRJVCTAQsAQIGQ#tbm=isch&q=desenho+de+eletrodom%C3%A9sticos
https://www.google.com.br/search?q=desenho+de+eletrodomesticos&biw=1024&bih=470&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj0u8H7_uDQAhVDFpAKHRJVCTAQsAQIGQ#tbm=isch&q=desenho+de+eletrodom%C3%A9sticos
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Apêndice III        Atividade IV 

Exemplos 

 

1) Uma pedra é abandonada de certa altura e atingiu o solo com uma 

velocidade de 15m/s. Admitindo g=10m/s2 e desprezando a resistência do ar, 

determine a altura de que a pedra foi abandonada. 

 

 

 

 

 

3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

2) 

No esquema acima, uma mola de constante elástica 2000 N/m está 

comprimida 10cm por um bloco de massa 0,5kg com o auxílio de uma 

trava. Destravando a mola, o bloco é impulsionado ao longo da 

trajetória AB sem atrito. Determine a velocidade do bloco ao passar 

pelo ponto B. 

 
A 

0,6m 

1,2m 

C 

Na figura ao lado, o bloco é abandonado em A e desliza ao longo da trajetória 

ABC sem atrito. Admitindo g=10m/s2, determine a velocidade do bloco ao 

passar pelos pontos B e C. 

 

B 

A 

1,2m 
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Apêndice IVAtividade IV 

Atividades 

 

1) Uma bola com massa 3kg é levada do solo a um ponto situado a 20m de 

altura. Considere g=10m/s2 e responda: 

a) qual o aumento da energia potencial do corpo.   

b) se essa mesma bola foi levada de cima de uma mesa com 1m de altura a 

um ponto situado a 10m de altura, qual o aumento da energia potencial do 

corpo? 

c) se essa bola cair sobre uma mola de constante elástica de 300N/m e 

comprimi - lá em 20cm, qual a energia máxima que a mola pode fornecer a 

bola? 

 

2) Um corpo é abandonado de uma altura de 20m em relação ao solo. 

Admitindo g=10m/s2 e desprezando a resistência do ar, determine a velocidade 

com que ele atinge o solo. 

 

3)  

 

 

 

 

 

 

 

4) Uma mola de constante elástica k=4000N/m está comprimida 20cm por um 

bloco de massa 2kg com o auxílio de uma trava. Destravando a mola, o bloco é 

impulsionado ao longo de uma trajetória sem atrito e em um ponto B atinge a 

velocidade de 5m/s. Determine a altura desse ponto B. 

Na figura acima, o bloco é abandonado em A e desliza ao longo da trajetória 

ABC sem atrito. Admitindo g=10m/s2, determine a velocidade do bloco ao 

passar: 

a) pelo ponto B          b) pelo ponto C. 

 

B 

 A 

C 

2m 

5m 


