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Resumo: 
A educação de jovens e adultos deve ter um 

tratamento diferenciado dos alunos do ensino 

regular. Para este público, a motivação, os 

conhecimentos prévios e os interesses devem 

ser considerados ao elaborar uma proposta 

de ensino. Este trabalho tem o objetivo de 

desenvolver uma metodologia de 

readequação curricular na disciplina de Física 

no curso PROEJA Técnico em Enfermagem 

do Colégio Estadual São Pedro Apóstolo. A 

elaboração da produção didático-pedagógico 

partiu da necessidade de relacionar os 

conteúdos estudados na disciplina com as 

matérias técnicas do curso, buscando dar 

significado a este aprendizado, visando 

contribuir para a redução da evasão escolar. 

A metodologia utilizada é uma combinação de 



 

 

ideias da abordagem temática baseada nos 

três momentos pedagógicos (problematização 

inicial, organização do conhecimento e 

aplicação do conhecimento) (DELIZOICOV, 

ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2002) com a 

metodologia de projetos didáticos, ambas 

numa perspectiva Freiriana. O trabalho está 

organizado em três unidades didáticas 

organizadas da seguinte maneira: Unidade 1 

– Conhecendo a Física; Unidade 2 – A Física 

envolvida na fonação e audição e Unidade 3 – 

A óptica da visão. Os conceitos físicos 

estudados serão relacionados com os 

conteúdos das disciplinas específicas do 

curso Técnico em Enfermagem. 

Palavras-chave: 

 

Ensino de Física; Proeja; Técnico em 
Enfermagem 

Formato do Material Didático: Caderno Pedagógico 

Público: 
 

Alunos do 5º período do curso PROEJA 
Técnico em Enfermagem 

 

 

 

 



4 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta Produção Didático-

Pedagógica foi elaborada a partir 

da constatação da necessidade 

de mudança em relação ao 

estudo da disciplina de Física no 

curso PROEJA Técnico em 

Enfermagem.  

Após investigação, 

percebemos que o estudo da 

disciplina, realizado de uma forma tradicional, estava aquém das expectativas dos 

alunos e que a causa do desinteresse estava relacionada à dificuldade que os 

educandos tinham em associar os conteúdos estudados na disciplina com o seu 

cotidiano e, mais especificamente, com sua atividade profissional. Por esta razão, 

este material propõe uma adequação dos conteúdos procurando relacioná-los às 

disciplinas específicas do curso técnico em questão, associados a uma metodologia 

de projetos baseada na abordagem dos três momentos pedagógicos que organiza o 

trabalho em três etapas centrais: problematização inicial, organização do 

conhecimento e aplicação do conhecimento (MUENCHEN; DELIZOICOV, 2014). 

A Produção Didático-Pedagógica foi organizada na forma de caderno 

pedagógico composto de três unidades didáticas: 

 Unidade 1: Será dividida em duas etapas: Na primeira etapa 

apresentaremos o trabalho aos alunos e aplicaremos um questionário 

com o objetivo de conhecer o perfil da turma.  Na segunda etapa será 

trabalhado o Projeto 1 - Conhecendo a Física.  

 Unidade 2: Projeto 2 – A Física envolvida na fonação e na audição; 

dividido em quatro temas: 

o Fonação. 

o Audição. 

o Ultrassom, raios X, abreugrafia, tomografia e ressonância 

magnética. 
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o Radioterapia (teleterapia, braquiterapia) e fisioterapia 

ultrassônica. 

 Unidade 3: Projeto 3 – A óptica da visão; divido em quatro temas: 

o A visão em cores. 

o Funcionamento do olho humano. 

o Defeitos visuais do olho humano e lentes corretivas. 

o Verão, Sol, cuidados. 

As ideias e sugestões aqui apresentadas poderão ser úteis aos educadores 

da rede pública do estado do Paraná e aos demais educadores que trabalham com 

a educação de jovens e adultos e/ou com o ensino médio regular.  

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

    A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 (BRASIL, 

1996), em seu capítulo II, seção V, Art. 37 e 38 estabelece que:  

Art. 37º. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 
na idade própria. § 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente 
aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade 
regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames. § 2º. O Poder Público viabilizará e 
estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante 
ações integradas e complementares entre si. (...)  

Art. 38º. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 
prosseguimento de estudos em caráter regular. 

    Milhões de jovens e adultos brasileiros não concluíram o Ensino Médio por 

razões variadas, tendo, alguns deles retornado à escola em busca de 

conhecimentos que lhes permitam ter maiores oportunidades na vida. A volta à 

escola se dá pela necessidade de ingressar e/ou obter uma melhor colocação no 

mercado de trabalho e, para isso, geralmente a procura se concentra na formação 

profissional ofertada pelos cursos técnicos. 

Segundo o decreto nº 5840, de 13 de julho de 2006, base legal do PROEJA, a 

criação deste curso tem como perspectiva a proposta de integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica. Esta perspectiva está de acordo com o que se 

tem apresentado em termos teóricos, pois, aponta-se que 
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A educação universal e de qualidade é percebida hoje como condição 
fundamental para o avanço de qualquer país. É o caminho necessário para 
evoluir, ser competitivo, superar a brutal desigualdade, oferecer 
perspectivas melhores de autonomia, empreendedorismo e 
empregabilidade. (MORAN, 2007, p.8). 
 

    Porém, observa-se que o fato destes alunos retornarem aos bancos escolares 

nem sempre é uma garantia de permanência, verificando-se, ao contrário, uma 

grande evasão nestes cursos ao longo dos anos. O desafio está em garantir o 

acesso e reduzir a evasão escolar deste público, proporcionando uma educação de 

qualidade, em base a noção de que 

A educação profissional deverá ser planejada de modo a complementar a 
educação científica tecnológica em termos de conteúdos; embora o 
conteúdo possa ser articulado à formação profissional deverá ser 
assegurada uma sólida formação geral. (KUENZER, 2005 p.63) 
 

Na implantação de um curso de PROEJA, deve-se dar especial atenção à 

organização curricular e aos conteúdos trabalhados. Um currículo engessado, com 

conteúdos desarticulados da prática, pode ser um fator de desmotivação. Adequar o 

currículo aos interesses dos estudantes buscando dar significado aos conteúdos 

estudados pode ser o melhor caminho para despertar curiosidade e interesse na 

construção do conhecimento.  

Em termos organizativos, alguns documentos oficiais visam apresentar e 

sugerir os conteúdos de ensino para cada disciplina escolar. Neste sentido, as 

Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (DCE/PR) apresentam a Física 

organizada em três grandes grupos de conteúdos, os chamados conteúdos 

estruturantes:  

 Movimentos. 

 Termodinâmica. 

 Eletromagnetismo. 

Por sua vez, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as Orientações 

Curriculares complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) 

apresentam seis temas estruturadores para organizar o estudo da Física: 

 Movimentos, variações e conservações. 

 Calor, ambiente e uso de energia. 

 Som, imagem e informação. 

 Equipamentos elétricos e telecomunicações. 
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 Matéria e radiação. 

 Universo, Terra e vida. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam que 
 

Os critérios que orientam a ação pedagógica deixam de tomar como 
referência primeira “o que ensinar de física”, passando a centrar-se sobre 
“para que ensinar física”, explicitando a preocupação em atribuir ao 
conhecimento um significado no momento do seu aprendizado. O vasto 
conhecimento de Física, acumulado ao longo da história da humanidade, 
não pode todo estar presente na escola média. Será necessário fazer 
escolhas em relação ao que é mais importante ou fundamental, 
estabelecendo para isso referências apropriadas (BRASIL, 1998, p. 61). 

 
Ao educador cabe a busca por alternativas que conduzam os alunos a um 

aprendizado significativo para sua vida. Por esta razão, apresenta-se neste trabalho 

uma proposta de organização diferenciada dos conteúdos de Física, selecionados a 

partir de um critério de maior relevância para o público em questão, buscando 

contemplar tanto as orientações contidas nas Diretrizes Curriculares Estaduais do 

Paraná quanto as que se apresentam nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Do 

mesmo modo, o desenvolvimento desta organização levou em conta os interesses 

dos alunos e o tempo requerido para o seu desenvolvimento, que na Educação de 

Jovens e Adultos é menor que no Ensino Médio Regular. Em síntese, a proposta é 

desenvolver uma metodologia diferenciada, visando atender aos anseios do público 

da EJA na aquisição de um conhecimento mais prático e mais aplicado ao seu 

cotidiano. 

  De acordo com Freire (2005 p.17), “temos que respeitar os níveis de 

compreensão que os educandos, não importam quem sejam, estão tendo de sua 

própria realidade”. Do mesmo modo, Aquino (1999) aponta que “um dos grandes 

problemas enfrentados pela escola nos dias de hoje é a inadequação dos conteúdos 

trabalhados nas diversas disciplinas da grade curricular” (p. 44). 

Com base nestes entendimentos, considera-se que 

 

O currículo precisa estar ligado à vida, ao cotidiano, fazer sentido, ter 
significado, ser contextualizado. Muito do que os alunos estudam está solto, 
desligado da realidade deles, de suas expectativas e necessidades. O 
conhecimento acontece quando algo faz sentido, quando é experimentado, 
quando pode ser aplicado de alguma forma ou em algum momento. 
(MORAN, 2007 p.23). 
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Poder relacionar os conteúdos estudados na Educação Básica com os de sua 

formação técnica com situações que são observadas e vivenciadas no dia a dia, 

torna o aprendizado mais fácil, significativo e prazeroso, assim,  

 

Compreendida dessa forma, a flexibilização da formação profissional poderá 
revestir-se de positividade, superando o caráter de aligeiramento e 
precarização geralmente presente nessa modalidade de formação. Dessa 
forma permite ao jovem ingressar no mundo do trabalho para assegurar sua 
sobrevivência, sem condená-lo a uma formação parcial. (KUENZER, 2005 
p.64). 

 

Além do cuidado com a escolha dos conteúdos a serem trabalhados de 

acordo com a área de interesse, deve-se dar atenção à forma como estes serão 

desenvolvidos. Considerando que o professor tem um papel fundamental nesse 

processo, atitudes positivas e uma postura coerente e compromissada com a 

educação dos jovens e adultos poderão ser decisivas no estímulo e no despertar do 

interesse desses alunos. De acordo com Freire (2011), “tão importante quanto o 

ensino de conteúdos é a coerência do professor em classe” (p. 47), pois, “ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a construção (p. 47).  

Neste sentido, estimular a participação dos alunos, considerando os saberes 

que estes carregam, relacionando-os com o ensino de conteúdos pode contribuir 

para a construção de sua autonomia e garantir sua permanência na escola. Assim, é 

importante refletir com Freire (2011), para quem   

 

Quanto mais penso sobre a prática educativa, reconhecendo a 
responsabilidade que ela exige de nós tanto mais me convenço do dever 
nosso de lutar no sentido de que ela seja realmente respeitada. (p.94) 

 

Respeitar esta prática passa pela consideração de que o educador deve ter 

sensibilidade, estar disposto a ouvir, a compreender a realidade em que vivem 

jovens e adultos trabalhadores, que estudam no período noturno, muitas vezes 

longe de suas casas, excluídos do mercado de trabalho, vivendo na informalidade, 

com auto-estima abalada, para, a partir de então, perceber quais são as suas 

necessidades.  

A afetividade é muito importante nesta relação à medida que o aluno possa se 

sentir acolhido e valorizado. Freire (2011, p.138) diz que “é preciso estar aberto ao 

gosto de querer bem, às vezes, à coragem de querer bem aos educandos e à 
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própria prática educativa”. Do mesmo modo, o autor ressalta que “o que não posso 

obviamente permitir é que minha afetividade interfira no cumprimento ético do meu 

dever de professor, no exercício de minha autonomia” (p.138). 

Conforme Pinto (1993, p.86), “O adulto deve ter a consciência da necessidade 

de instruir-se”. Ainda, segundo o autor, “a partir do momento em que este adquire 

novos conhecimentos, acontece o despertar da consciência crítica de sua realidade 

como ser humano, o que faz compreender o mundo em que vive”. Sendo assim, o 

educador tem que ser crítico, interessado e propiciar saberes da realidade social, 

levando o educando a pensar sobre suas ações, sendo uma pessoa mais consciente 

do que deve ser feito, inclusive com um vocabulário mais adequado e simples. O 

professor que enxerga a realidade se permite torná-la menos complicada e mais 

interessante. 

Em relação ao ensino no PROEJA, é importante conscientizar os educandos 

de que os conteúdos da Educação Básica são tão importantes quanto os conteúdos 

da Educação Profissional de modo que este venha a ter uma formação completa, 

pois, conforme argumenta Kuenzer (2005) 

 

A ninguém ocorreria afirmar que o conhecimento da língua portuguesa, ou 
mesmo da estrangeira, não seja educação para o trabalho. O mesmo pode 
ser dito em relação à química, a biologia, ou a matemática, particularmente 
no mundo contemporâneo, onde qualquer forma de ação, seja ela produtiva 
ou não, exige múltiplos conhecimentos, articulados entre si. (p.39). 

 

Em relação ao estudo da disciplina de Física no curso PROEJA Técnico em 

Enfermagem, observa-se uma grande resistência pelos alunos. Por um lado, existe 

certo preconceito com esta disciplina, pois os alunos ouviram dizer que a Física é 

complicada, chata, confusa e difícil de ser aprendida, estabelecendo-se uma barreira 

antecipadamente, prejudicando a aprendizagem. Por outro, os alunos não 

encontram significado para os conteúdos estudados por não conseguirem relacionar 

com o seu dia a dia, situação descrita por Kuenzer (2005) que diz que talvez  

“isso aconteça, em grande parte por se ministrarem conteúdos que foram 
consolidados e estratificados no tempo, sem se atentar para a realidade -
sempre em mudança dos alunos e dos professores nem descobrir o que 
lhes seria mais familiar ou útil”. (p.138).  
 

Em face dos resultados insatisfatórios trazidos pela educação tradicional e, 

visando despertar o interesse dos alunos pela disciplina, propõe-se, neste trabalho, 
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a adoção de uma combinação de idéias da metodologia de projetos e de uma 

abordagem temática em base aos três momentos pedagógicos (MUENCHEN; 

DELIZOICOV, 2014), no contexto de uma perspectiva Freiriana. 

A metodologia de projetos busca colocar o educando em foco, como agente 

ativo no processo de ensino-aprendizagem, sendo a introdução desta metodologia 

condição fundamental para que os estudantes construam sua autonomia. De acordo 

com Moran (2007, p.34), “a metodologia de projetos de aprendizagem é a única 

compatível com uma visão de educação e aprendizagem que encara o aluno como 

protagonista, como parte da solução e não do problema”. Esta forma de trabalho 

procura estabelecer uma relação entre o que se aprende na escola e o que o 

educando vive no seu cotidiano, e, ao estudar sobre os assuntos que lhe dizem 

respeito, passa a se interessar mais pelos conteúdos escolares. Em entrevista ao 

site MiniWeb Educação, o professor Eduardo Chaves afirma que  

a pedagogia de projetos de aprendizagem vê a educação, e, portanto, a 
aprendizagem como o principal mecanismo pelo qual o ser humano projeta 
e constrói a sua própria vida, e, portanto, como algo que lhe é natural e 
intrinsecamente motivador (MINI WEB, s/d). 
 

A dinâmica dos três momentos pedagógicos, partindo de uma situação 

problema, pode dar origem a um tema gerador de estudo, relacionado ao cotidiano 

do aluno e ajudar a organizar o trabalho em sala de aula, sendo assim 

caracterizada: 

Problematização Inicial: apresentam-se questões ou situações reais que 
os alunos conhecem e presenciam e que estão envolvidas nos temas. 
Nesse momento pedagógico, os alunos são desafiados a expor o que 
pensam sobre as situações, a fim de que o professor possa ir conhecendo o 
que eles pensam. Para os autores, a finalidade desse momento é propiciar 
um distanciamento crítico do aluno ao se defrontar com as interpretações 
das situações propostas para discussão, e fazer com que ele sinta a 
necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém.  
Organização do Conhecimento: momento em que, sob a orientação do 
professor, os conhecimentos de física necessários para a compreensão dos 
temas e da problematização inicial são estudados. 
Aplicação do Conhecimento: momento que se destina a abordar 
sistematicamente o conhecimento incorporado pelo aluno, para analisar e  
interpretar tanto as situações iniciais que determinaram seu estudo quanto 
outras que, embora não estejam diretamente ligadas ao momento inicial, 
possam ser compreendidas pelo mesmo conhecimento. (MUENCHEN; 
DELIZOICOV, 2014, p.620) 

 

Durante o período letivo, o aluno, ao sistematizar os conhecimentos que 

possui e relacioná-los com os conteúdos escolares, passa a adquirir competências e 
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habilidades, estabelecendo relações com o mundo do trabalho, e então, será capaz 

de se relacionar criticamente na sociedade em que vive, visto que a aprendizagem 

por ele construída passa a ser significativa. 

 

3. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

O trabalho será desenvolvido com alunos do 5º período do curso PROEJA 

Técnico em Enfermagem do Colégio Estadual São Pedro Apóstolo, no bairro Xaxim, 

em Curitiba, no primeiro semestre letivo de 2017, e está organizado da seguinte 

forma: 

 Apresentação do projeto à turma. 

 Aplicação de um questionário objetivando conhecer o perfil dos estudantes. 

 Implementação do Projeto 1 – Conhecendo a Física. 

 Apresentação dos resultados da discussão do momento anterior, através da 

construção de uma linha do tempo que será exposta na escola. 

  Implementação do Projeto 2 – A Física envolvida na fonação e audição. 

 Apresentação dos resultados de estudo do momento anterior no formato de 

seminário e exposição de cartazes na escola. 

 Implementação do Projeto 3 – A óptica da visão. 

 Apresentação dos resultados de estudo do momento anterior em formato de 

seminário e exposição de cartazes na escola. 

Ao final do trabalho, será aplicado questionário para avaliar se os objetivos 

foram atingidos e também como subsídio para o aprimoramento do trabalho 

pedagógico.  

Para a realização do trabalho estão previstas um total de 35 horas-aula, 

distribuídas da seguinte forma: 

UNIDADE DIDÁTICA N º DE ENCONTROS 
HORAS-AULA POR 

ENCONTRO  
TOTAL DE HORAS-

AULA 

PRIMEIRO 
ENCONTRO 

1 1 1 

UNIDADE 1 3 2 6 

UNIDADE 2 7 2 14 

UNIDADE 3 7 2 14 

TOTAL 18  35 
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4. PRIMEIRO ENCONTRO 

 

TEMPO DE DURAÇÃO: 1 hora aula.  

Apresentação do projeto à turma e aplicação do instrumento de pesquisa. 

 

OBJETIVOS: 

 Apresentar o projeto aos alunos do curso. 

 Conhecer o perfil da turma. 

 Investigar as expectativas dos alunos em relação ao curso em relação 

à disciplina de Física. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO:  

 

Neste primeiro contato com a turma será apresentada a proposta de trabalho 

da qual participarão durante o primeiro semestre de 2017. Será feita por meio de 

uma apresentação em PowerPoint. Na sequência, com finalidade diagnóstica, 

responderão ao questionário descrito a seguir. 
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QUESTIONÁRIO 
1) Sexo:  

(     ) Feminino 

(     ) Masculino 

 

2) Idade: 

(      ) 18 anos a 25 anos. 

(      ) 26 a 30  anos 

(      ) 31 a 35 anos. 

(      ) 36 a 40 anos. 

(      ) Maior de 40 anos. 

 

3) O que  motivou seu retorno à escola: 

(      ) Busca de conhecimentos. 

(      ) Exigência do trabalho. 

(      ) Voltar ao mercado de trabalho.  

(      )  Outros . Quais?__________________________________________  

 

4)  Ao terminar o curso PROEJA Técnico em Enfermagem, pretende fazer um curso de graduação 

(faculdade)? 

(      ) Sim. 

(      ) Não. 

5) Analise as disciplinas abaixo relacionadas e atribua um grau de importância a cada uma: 

Disciplina Muito 

importante 

Pouco 

importante 

Sem 

importância 

Sem 

opinião 

Arte     

Assist.de enferm.a criança e a adolescente     

Assist. de enferm. a pacientes críticos     

Assist. de enferm. a saúde da mulher     

Assist. de enferm. Cirúrgica     

Assist. de enferm. Clínica     

Assist. de enferm.em saúde coletiva     

Assist. de enferm. em saúde mental     

Assist. de enferm. em emergências     

Biologia     

Biossegurança e processamento de artigos     

Educação física     

Enfermagem na vigilância em saúde     

Filosofia     

Física     

Fundamentos da enfermagem     

Geografia     

História     
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Introdução a assistência a enfermagem     

LEM inglês     

Língua portuguesa e literatura      

Matemática     

Processo de trabalho em saúde     

Química     

Sociologia     

  

6) Qual seu nível de conhecimento dos conteúdos estudados na disciplina de Física? 

(      ) Conheço bem. 

(      ) Conheço parte dos conteúdos.  

(      )  Não conheço muito bem. 

(      )  Desconheço.    

 

7) De 1 a 10, como você analisa o estudo da disciplina de Física? 

Considere quanto mais próximo de 1 mais fácil, quanto mais próximo de 10 mais difícil. 

 1(   )      2 (   )      3(   )      4(   )      5(   )     6(   )     7(   )      8(   )     9(   )     10(   )   

 

8) Em sua atividade profissional você utiliza conhecimento de Física? 

(      ) Sim. Responda pergunta 9. 

(      ) Não. Passe para a pergunta 10. 

 

9) Quais conhecimentos de Física você utiliza em sua atividade profissional? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10) O que você espera em relação à disciplina de Física? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

As respostas obtidas serão organizadas e comparadas às respostas de outro 

questionário investigativo que será aplicado ao término da realização do trabalho, 

objetivando verificar a aprendizagem dos alunos e a superação das expectativas em 

relação ao estudo da Física. 
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5. UNIDADE DIDÁTICA 1 

 

 

PROJETO 1: CONHECENDO A FÍSICA  

 

TEMPO DE DURAÇÃO: 6 horas-aula. 

 

OBJETIVOS:  

 Apresentar os conteúdos que são 

estudados na disciplina. 

 Mostrar a presença da Física em 

nosso cotidiano. 

 Despertar o interesse pelo estudo da 

disciplina. 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO: 

  

Quanta Física tem no seu cotidiano? 

  

A princípio, os estudantes serão convidados a expor oralmente sua opinião a 

respeito do assunto: A discussão pode ser fomentada através de questionamentos 

como:  

 O que estudamos na Física? 

  Será que a Física faz parte da cultura humana, tecnológica e 

científica? 

  Conhece algum (uns) estudioso(s) da Física, que através de seus 

estudos e suas descobertas contribuíram para o desenvolvimento da 

humanidade? 

  Consegue perceber a aplicação de conhecimentos físicos ou uso de 

algum equipamento resultante da aplicação destes conhecimentos em 

seu trabalho? 
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ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: 

 

 Será apresentado para leitura e análise o texto intitulado “QUANTA 

TECNOLOGIA EM UM SÓ DIA”, disponível no livro 3 da coleção 

Quanta Física (KANTOR et al., 2010, p. 98). 

 Após a leitura, será retomada a discussão. Os estudantes serão 

estimulados a relatar o seu cotidiano, com foco nas tecnologias 

relacionadas a diferentes áreas da Física. 

 A continuação da aula será no laboratório de informática para que 

possam levantar informações que ajudem a responder o momento 

anterior. 

 Nesse momento também serão orientados a realizar, em grupos, uma 

pesquisa sobre a época que estes equipamentos foram inventados, 

procurando relacionar com o desenvolvimento das principais divisões 

da disciplina de Física, como a mecânica, a termodinâmica e o 

eletromagnetismo. 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO: 

 

Como atividades que permitam intensificar a aprendizagem se propõem: 

 Construir uma linha do tempo com as informações levantadas na 

pesquisa. 

 Socializar o trabalho com o grande grupo, promovendo uma troca de 

ideias. 

 Elaborar cartazes com a linha do tempo construída que serão 

posteriormente expostos na escola. 
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6. UNIDADE DIDÁTICA 2 

 

 

PROJETO 2 : A FÍSICA ENVOLVIDA NA FONAÇÃO E AUDIÇÃO 

 

TEMPO DE DURAÇÃO: 14 horas aula.   

 

OBJETIVOS: 

 Compreender os conceitos básicos da ondulatória. 

 Descrever as propriedades de uma onda. 

 Estudar fenômenos ondulatórios relacionados à produção do som. 

 Investigar como o som se propaga. 

 Compreender o funcionamento do ouvido humano. 

 Identificar níveis sonoros prejudiciais à audição. 

 Explicar como a voz humana é produzida pelas cordas vocais. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO: 

 

Neste primeiro momento os alunos serão convidados a refletirem sobre o 

estudo da ondulatória num debate, provocados pelas seguintes perguntas: 

 O que é necessário para ouvirmos e falarmos? 

 O que estudamos em ondulatória relaciona-se de alguma forma a como 

falamos ou ouvimos? 

 Quais os equipamentos de diagnóstico ou de terapia têm seu 

funcionamento baseado em algum conteúdo estudado na Física? 

 Em nosso trabalho ou em nosso lazer utilizamos algum aparelho 

desenvolvido a partir dos conhecimentos de ondulatória? 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: 

 

Como estratégia metodológica a turma será dividida em quatro grupos. Cada 

grupo será responsável pelo estudo de um tema. Devem ser orientados a se 
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organizarem em relação ao gerenciamento das atividades e a tempo de executá-las.  

O grupo deverá: 

 Pesquisar sobre o tema escolhido usando para isso diferenciados 

recursos como livros, revistas, internet, entrevistas, catálogos, etc. 

 Elaborar uma produção escrita, destacando quais os conhecimentos da 

Física foram importantes para a compreensão do tema estudado e relatar 

também a importância do assunto no cotidiano das pessoas. 

 Preparar uma demonstração experimental relacionada a algum fenômeno 

físico que esteja ligado ao tema em estudo. 

 Produzir uma apresentação podendo para isso ser utilizados recursos 

como: cartazes, imagens, vídeos, PowerPoint, etc. 

 

Os temas a serem estudados serão divididos da seguinte forma: 

 

TEMA1: Fonação  

 Pesquisar sobre: a base 

Física da fonação; como 

acontece a produção da fala; 

o que determina a voz ser 

mais grave ou aguda; 

representar numa figura o 

espectro de ondas 

produzidas pelas cordas 

vocais e um modelo do 

sistema fonador. 

 

TEMA 2: Audição 

 Pesquisar sobre: a base Física 

da audição; Funções e divisões 

da orelha; qualidades fisiológicas 

do som, como o sistema auditivo 

percebe o som, freqüência de 

ondas sonoras audível para o 
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ouvido humano, freqüência de ondas sonoras prejudiciais ao ouvido humano; 

como funciona um aparelho de surdez.  

TEMA 3: Ultrassom, raios X, abreugrafia, tomografia e ressonância 

magnética. 

 Pesquisar sobre: o que são; para 

que são utilizados: se para 

diagnóstico ou tratamento; quais 

os cuidados que a pessoa que for 

submetida a esses exames 

precisa observar; cuidados que 

os técnicos que manuseiam estes 

aparelhos devem ter; fazer um 

comparativo das frequências das 

radiações eletromagnéticas, 

medidas em hertz, entre os 

exames estudados. 

 

 

TEMA 4: Radioterapia (teleterapia, braquiterapia) e fisioterapia 

ultrassônica.   

 

 Pesquisar sobre: o que são; para que 

são utilizadas se para diagnóstico ou 

tratamento; quais as radiações; efeitos 

colaterais; cuidados a serem observados 

tanto pelos pacientes quanto pelos 

técnicos que os manuseiam; freqüência 

das radiações; 
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CONTEÚDOS BÁSICOS DE ONDULATÓRIA A SEREM ESTUDADOS 

DURANTE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: 

 

 Conceito de onda. 

 Classificação das ondas (quanto à natureza, quanto à propagação  de 

direção, quanto à direção de vibração). 

 Velocidade de propagação. 

 Comprimento de onda. 

 Reflexão de um pulso. 

 Refração de um pulso. 

 Difração. 

 Ondas sonoras. 

 Características do som (altura, intensidade, timbre, velocidade). 

 Fenômenos sonoros (reflexão, refração, difração, interferência, 

ressonância). 

 Efeito Doppler. 

 

Recomenda-se a utilização de recursos pedagógicos diversificados para 

tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico e para que possam ajudar o 

aluno a compreender os conteúdos estudados. Recomendamos a utilização de 

alguns vídeos e simuladores, listados na sequência.  

 

SUGESTÃO DE VÍDEOS:  

 Título: Definição e classificação das ondas. 

 Duração: 9 min e 30 s. 

 Idioma: Português. 

 Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=lXQtFB32egI&list=PLrzM0kp41yoFwRg_w8XOzPeYq-

vzxI_qd 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lXQtFB32egI&list=PLrzM0kp41yoFwRg_w8XOzPeYq-vzxI_qd
https://www.youtube.com/watch?v=lXQtFB32egI&list=PLrzM0kp41yoFwRg_w8XOzPeYq-vzxI_qd
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 Título: De onde vem a onda? 

 Duração: 3 min e 19s. 

 Idioma: Português. 

 Disponível em: 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?vide

o=8701  

 

 Título: Propriedade das ondas sonoras – reflexão, refração e difração. 

  Duração: 5min, E 59s. 

 Idioma: Português. 

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4vO8hZORxnE  

 

SUGESTÃO DE SIMULADORES: 

 

 Título: Simulador de ondas em corda. 

 Disponível em: http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/links/link.php?id=278. 

 

 Título: Efeito Doppler 

 Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/agosto2011/cien

cias_simuladores/48efeito_doppler.swf  

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO: 

 

Os materiais produzidos no momento anterior deverão ser socializados com o 

grande grupo. Cada grupo apresentará o resultado de sua pesquisa e a parte 

experimental aos demais estudantes. Na apresentação, um profissional ligado ao 

tema poderá ser entrevistado ou dar uma palestra. Os cartazes produzidos deverão 

ser expostos no mural da escola, para apreciação de toda a comunidade escolar. 

 

 

 

 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8701
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8701
https://www.youtube.com/watch?v=4vO8hZORxnE
http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/links/link.php?id=278
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/agosto2011/ciencias_simuladores/48efeito_doppler.swf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/agosto2011/ciencias_simuladores/48efeito_doppler.swf
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7. UNIDADE DIDÁTICA 3 

 

 

PROJETO 3: A ÓPTICA DA VISÃO 

 

TEMPO DE DURAÇÃO:  

14 horas aula. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Compreender os conceitos básicos da óptica. 

 Interpretar os fenômenos de reflexão e refração da luz. 

 Estudar a velocidade da luz e como se propaga. 

 Investigar como vemos as cores. 

 Descrever o funcionamento do olho humano. 

 Compreender como acontece a formação de imagens no olho humano. 

 Identificar problemas visuais e as lentes usadas para correção. 

 Compreender como a radiação solar é absorvida pelas pessoas, 

identificando os níveis prejudiciais à saúde humana. 

 Propor atitudes de prevenção à exposição solar. 

 Investigar as radiações infravermelhas, ultravioletas, seus riscos e seus 

benefícios. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO: 

 

Neste primeiro momento os alunos serão convidados a refletirem sobre o 

estudo da ondulatória num debate, provocados pelas seguintes perguntas: 

 Utilizamos em nosso trabalho ou em nosso lazer algum aparelho 

desenvolvido a partir dos conhecimentos de óptica? 
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 Por que estudar o funcionamento do olho humano na disciplina de 

Física? 

 Como a imagem é formada no olho humano? 

 Por que os objetos apresentam cores diferentes? E, como o daltônico 

vê as cores? 

 O que faz com que algumas pessoas tenham dificuldade para enxergar 

objetos longes e outros objetos perto? Como corrigir? 

 Qual importância de fazer exames oftalmológicos desde a infância? 

 Que níveis de radiação são prejudiciais aos seres humanos? Como se 

prevenir? 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: 

 

Como estratégia metodológica a turma será dividida em quatro grupos. Cada 

grupo será responsável pelo estudo de um tema. Devem ser orientados a se 

organizarem em relação ao gerenciamento das atividades e a tempo de executá-las.  

O grupo deverá: 

 Pesquisar sobre o tema escolhido usando para isso diferenciados 

recursos como livros, revistas, internet, entrevistas, catálogos, etc. 

 Elaborar uma produção escrita, destacando quais os conhecimentos da 

Física foram importantes para a compreensão do tema estudado e relatar 

também a importância do assunto no cotidiano das pessoas. 

 Preparar uma demonstração experimental relacionado a algum fenômeno 

físico que esteja ligado ao tema em estudo. 

 Produzir uma apresentação podendo para isso ser utilizados recursos 

como: cartazes, imagens, vídeos, PowerPoint, etc. 

 

Os temas a serem estudados serão divididos da seguinte forma: 

 

TEMA1: A visão em cores. 

 Pesquisar sobre: condições de 

luminosidade para uma boa visão; 

composição das cores; espectro 
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visível da luz; o que determina a cor de um corpo; células 

fotossensíveis, radiações infravermelhas e suas utilizações; formação 

de imagens em espelhos planos e esféricos; daltonismo; cromoterapia.  

 

TEMA 2: Funcionamento do olho humano. 

 Pesquisar sobre: Como o olho humano 

é constituído; olho reduzido; como 

funciona sob os aspectos ópticos; o 

caminho realizado pela luz; formação de 

imagens; acomodação visual; acuidade 

visual; campo visual; reações químicas 

na visão; como desenvolve o sentido da 

visão nos bebês. 

 

TEMA 3: Defeitos visuais do olho humano e lentes corretivas. 

 Pesquisar sobre: ametropias 

do olho (miopia, 

hipermetropia, astigmatismo e 

presbiopia); como a imagem é 

formada em cada uma dessas 

situações; qual o tipo de lente 

utilizado para correção; 

cirurgias de correção; laser; 

lentes de contato; lentes 

esféricas; 

 

TEMA 4: Verão, Sol...cuidados. 

 Pesquisar sobre: Radiação solar, sua 

composição, seus benefícios e seus 

riscos; radiações infravermelhas e 

ultravioletas e sua utilização na 

medicina; cuidados na exposição ao 

Sol, fatores que determinam o 
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envelhecimento da pele; cuidados com a incidência da radiação 

ultravioleta nos olhos; como escolher os óculos escuros adequados à 

proteção. 

 

CONTEÚDOS BÁSICOS DE ÓPTICA A SEREM ESTUDADOS DURANTE O 

DESENVOVIMENTO DO PROJETO: 

 Conceito de luz. 

 Velocidade da luz. 

 Fontes de luz. 

 Meios de propagação da luz. 

 Princípios da óptica geométrica. 

 Reflexão da luz. 

 Refração da luz. 

 

SUGESTÃO DE VÍDEOS: 

 Título: Refração. 

 Duração: 10 min. e 10 s. 

 Idioma: Português. 

 Disponível em: 

http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?vide

o=10649  

 

 Título: Introdução à óptica geométrica. 

 Duração: 10 min e 07 s. 

 Idioma: Português. 

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ymRrDxKwvlQ  

 

SUGESTÃO DE SIMULADORES: 

 

 Título: Desvio da luz. 

 Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/bending-

light  

 Título: Visão de cor. 

http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10649
http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10649
https://www.youtube.com/watch?v=ymRrDxKwvlQ
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/bending-light
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/bending-light
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 Disponível em: https://phet.colorado.edu/sims/html/color-

vision/latest/color-vision_pt_BR.html  

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO: 

 

Os materiais produzidos no momento anterior deverão ser socializados com o 

grande grupo. Cada grupo apresentará o resultado de sua pesquisa e a parte 

experimental aos demais estudantes. Na apresentação, um profissional ligado ao 

tema poderá ser entrevistado ou dar uma palestra. 

Cada grupo deverá elaborar cartazes referentes aos conteúdos trabalhados 

que serão expostos na escola. 

 

8. ETAPA FINAL 

 

Chegamos ao final do trabalho e nesse momento a proposta é investigar se 

nosso objetivo, ou parte dele, foi atingido. Para isso, elaboramos algumas questões 

a serem respondidas pelos alunos, algumas perguntas presentes no questionário 

inicial foram repetidas para podermos averiguar o que mudou no conceito do aluno 

após a realização do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_pt_BR.html
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QUESTIONÁRIO  

1)  Ao terminar o curso PROEJA Técnico em Enfermagem, pretende fazer um curso de graduação 

(faculdade)? 

(      ) Sim. 

(      ) Não. 

 

2) Qual seu nível de conhecimento dos conteúdos estudados na disciplina de Física? 

(      ) Conheço bem. 

(      ) Conheço parte dos conteúdos.  

(      )  Não conheço muito bem. 

(      )  Desconheço.    

 

3) De 1 a 10, como você analisa o estudo da disciplina de Física? 

Considere quanto mais próximo de 1 mais fácil, quanto mais próximo de 10 mais difícil. 

 1(   )      2 (   )      3(   )      4(   )      5(   )     6(   )     7(   )      8(   )     9(   )     10(   )   

 

4) Em sua atividade profissional você utiliza(rá) conhecimento de Física? 

(      ) Sim. Responda pergunta 5. 

(      ) Não. Passe para a pergunta 6. 

 

5) Quais conhecimentos de Física você utiliza em sua atividade profissional? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6) Os conteúdos de Física estudados foram importantes ou interessantes para o seu 

cotidiano?Comente. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7) A maneira como os conteúdos foram trabalhados, através da Metodologia de Projetos numa 

abordagem dos Três Momentos Pedagógicos, influenciou em sua  aprendizagem? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8) Caro aluno, sua opinião é muito importante. Utilize este espaço para fazer críticas, dar sugestões, 

tecer comentário, relativo ao trabalho desenvolvido. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



28 

 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AQUINO, Julio Groppa. Autoridade e autonomia na escola: Alternativas Teóricas e 

Práticas. São Paulo: Summus, 1999. 229 p. 

BÔAS, Newton Villa; DOCA, Ricardo Helou; BISCUOLA, Gualter José. FÍSICA 2. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 464 p. 

BONJORNO, José Roberto; BONJORNO, Regina Souza Azenha; Bonjorno, Valter; 

RAMOS, Clinton Marcico; PRADO, Eduardo de Pinho; CASEMIRO, Renato. 

Física: Termologia- óptica - ondulatória. 2. ed. São Paulo: FTD, 2013. 288 p. 

BRASIL. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: nº 

9394/96. Brasília: 1996. 

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais (Física). Brasília: MEC/SEF, 1997. 

CHAVES, Eduardo. A metodologia de projetos de aprendizagem e o 

desenvolvimento de competências para a vida. Disponível em 

https://caldeiraodeideias.wordpress. Acesso em 23/08/2016. 

ESPÍNDOLA, Karen. A estratégia dos projetos didáticos no ensino de Física na 

educação de jovens e adultos (EJA). 2006. 62 f. Dissertação (Mestrado) - Curso 

de Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 

46ª Ed. São Paulo: Cortez, 2005, 87p. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. 43. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 143 p. 

GUIMARÃES, Osvaldo; PIQUEIRA, José Roberto; CARRON, Wilson. Física 

2: Física ensino médio. São Paulo: Ática, 2014. 424 p. 

KANTOR, Carlos Aparecido; PAOLIELO JR, Lilio A.; MENEZES, Luis Carlos de; 

BONETTI, Marcelo de C.; CANATO JR, Osvaldo; ALVES, Viviane M. Quanta 

Física: Física 3º ano Ensino Médio. São Paulo: Pd, 2010. 237 p. 

KUENZER, Acácia. Ensino médio: Construindo uma proposta para os que vivem de 

trabalho.  4ª Ed. São Paulo: Cortez, 2005, 248 p. 

MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. Física: Contextos & Aplicações. São 

Paulo: Scipione, 2014. 400 p. 



29 

 

MORAN, José Manuel. A educação que desejamos:  Novos desafios e como 

chegar lá. Campinas: Papirus, 2007. 174 p. 

MUENCHEN, Cristiane; DELIZOICOV, Demétrio. Os três momentos pedagógicos e 

o contexto de produção do livro "física”. Ciência e Educação, São Paulo, v. 20, n. 3, 

p.617-638, 2014. Trimestral. 

PINTO, Álvaro Vieira. Sete lições sobre educação de adultos. Introdução e 

entrevista de Demerval Saviani e Betty Antunes de Oliveira, 8º Ed. São Paulo: 

Cortez, 1993. 

PROEJA – Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos. Brasília: Ministério da 

Educação, 2007. 

STEFANOVITS, Angelo. Ser Protagonista: Física ensino médio. 2. ed. São Paulo: 

Sm, 2013. 440 p. 

XAVIER, Cláudio; BARRETO, Benigno. Física aula por aula. São Paulo: Ftd, 2010. 

384 p. 

YAMAMOTO, Kazuhito; FUKE, Luiz Felipe. FÍSICA: para o ensino médio. 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013. 432 p. 

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica - Física. Curitiba: SEED, 2008. 


