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Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: ANA CLÁUDIA PASIEZNIK CASINI 
Orientador: MARCELO ALVES DE CARVALHO - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: RELATO DA APLICAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE ATIVIDADE DIDÁTICA PARA O 
ENSINO DA TERMODINÂMICA NO ENSINO MÉDIO 
Tema: PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS 
Palavras-chave: Experimento, Termodinâmica, Máquinas térmicas, Calor, Temperatura, 
Resumo: Atualmente o ensino da Física tem acontecido de maneira descontextualizada, pois 
percebemos professores mais preocupados em repassar grandes quantidades de conteúdos que 
enfatizam a resolução de problemas com foco nas situações matemáticas do que para a 
compreensão dos fenômenos físicos observados no cotidiano do aluno. Neste artigo 
apresentaremos os resultados obtidos a partir da aplicação de uma atividade didática que visa 
trabalhar com conceitos da termodinâmica, a partir de aspectos históricos e por meio da 
experimentação com a utilização de materiais de baixo custo. Faremos um relato sobre a 
metodologia utilizada e os resultados obtidos por meio deste trabalho que envolve os alunos do 
segundo ano do ensino médio em uma escola estadual da rede pública de ensino na cidade de 
Apucarana - PR. Observamos desde já que as atividades experimentais proporcionaram maior 
interesse dos alunos, pois estes perceberam os fenômenos em situações do dia-a-dia 
constituindo um momento rico no processo de ensino-aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: ANA CLÁUDIA PASIEZNIK CASINI 
Orientador: MARCELO ALVES DE CARVALHO - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: DO VAPOR AO MOVIMENTO: UMA PROPOSTA DE ATIVIDADE DIDÁTICA PARA O 
ENSINO DE CONCEITOS DA TERMODINÂMICA 
Tema: PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS 
Palavras-chave: Ensino de Física, Experimentação, Termodinâmica, Usina térmica 
Resumo: O Ensino de Física tem se apresentado de forma descontextualizada, sem relações 
com o mundo real e aliado à falta de condições da maioria dos laboratórios nas escolas. Além 
disso, tem se mostrado matematizada, somando-se a isso a dificuldade de muitos professores de 
conseguirem desenvolver atividades experimentais por conta de uma formação deficiente e pela 
falta de interesse por parte dos alunos. Em busca de soluções para o problema, esta Unidade 
Didática apresentará a confecção e realização de experimentos, utilizando materiais de baixo 
custo como uma alternativa de melhorar o interesse e a aprendizagem do aluno sobre conceitos 
termodinâmicos, contribuindo também para a construção do conhecimento científico dos 
educandos. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: ANA LEILA MARQUES 
Orientador: Ricardo Francisco Pereira - IES: UEM 
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Etapa: Artigo 
 
Título: História em Quadrinhos como recurso didático para as aulas de Física no Sistema 
Prisional 
Tema: Estratégias de ensino de Física 
Palavras-chave: Ensino de Física, Sistema Prisional, Estratégia de ensino, História em 
Quadrinhos, 
Resumo: Os desafios encontrados na disciplina de Física na escola pública têm levado os 
professores a estudar, avaliar e buscar alternativas para um ensino mais significativo. Este 
trabalho tem como objetivo propor uma abordagem no ensino de Física a partir da utilização e 
produção de histórias em quadrinhos sobre temáticas cotidianas nas aulas de Física aplicadas no 
Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) João da Luz da Silva 
Correa, localizado na Penitenciária de Cruzeiro do Oeste/PR. Nesta proposta, trabalhamos a 
disciplina de Física pautada na explicação teórica dos fenômenos em lugar de cálculos e 
resolução de problemas matemáticos, contextualizando os assuntos, oferecendo condições para 
que os alunos sejam estimulados a elaborar estratégias para transformar o conhecimento comum 
em científico, utilizando as HQs e a para constatação da compreensão dos conteúdos 
trabalhados. Nossos resultados indicaram um expressivo interesse pela disciplina, permitindo que 
os alunos que aprendesse os conhecimentos a partir do uso de uma metodologia diferenciada, 
relacionando o conteúdo com a sua realidade. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: ANA LEILA MARQUES 
Orientador: Ricardo Francisco Pereira - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: História em Quadrinhos como recurso didático para as aulas de Física no Sistema 
Prisional 
Tema: Estratégias de ensino de Física 
Palavras-chave: Ensino de Física, Sistema Prisional, Estratégia de ensino, História em 
Quadrinhos, 
Resumo: Visto que a educação é de suma importância não somente para o homem livre, mas 
também para aquele que se encontra encarcerado, constitui-se como um elemento de tratamento 
como meio de reintegrar o indivíduo ao meio social. Levando em questão a realidade de ensino 
no sistema prisional de ensino, propõe-se um trabalho que correlacione os conhecimentos 
científicos com as noções básicas de Física do educando, tendo em vista também a socialização 
e o resgate da cidadania, sendo que para isto, mesmo com a restrição de instrumentos nas 
prisões, faz-se necessário estimular o aprendizado dessa ciência, buscando incessantemente 
metodologias e estratégias que possibilite o aprimoramento do conhecimento dentro das 
condições impostas neste contexto. Desta forma, este trabalho tem como objetivo propor uma 
abordagem do ensino de Física a partir da utilização e produção de histórias em quadrinhos sobre 
temáticas cotidianas nas aulas de física no sistema prisional. A intenção é que, por meio de uma 
ação colaborativa com seus pares, os alunos possam dentro das condições e limitações impostas, 
despertar a curiosidade e a motivação, construindo seu conhecimento científico, o resgate da 
dignidade e cidadania dos alunos. 
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Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: CILENE CRISTINA DIMIRA 
Orientador: MARCELO ALVES DE CARVALHO - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE FÍSICA NAS SÉRIES 
INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA: ANÁLISE DE UMA PROPOSTA PARA OS ALUNOS DO 
CURSO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES 
Tema: Produção e Avaliação de Materiais Didáticos-Pedagógicos 
Palavras-chave: Transposição Didática, Lúdico, Ensino de Física nas Séries Iniciais, Formação 
de Docentes, 
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados do projeto que teve como objetivo produzir 
material didático lúdico e inovador sobre a Física presente no cotidiano, para ser utilizado pelos 
futuros professores da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A proposta foi 
elaborar um material em que o saber científico ficasse ao alcance da maioria, para ocorrer à 
compreensão dos fenômenos naturais e daqueles originados das transformações humanas. Ou 
seja, de tal maneira que o ser humano possa interpretá-lo racionalmente para compreender os 
fenômenos resultantes da interação entre todos os elementos fundamentais como espaço, tempo, 
movimento, força, energia e vida. O referido material prioriza a investigação e estudo dos 
princípios Físicos envolvidos em alguns equipamentos ou situações do dia a dia de alunos e 
professores. O respectivo material foi aplicado no Curso de Formação de Docentes, para os 
alunos do quarto ano. Durante a aplicação do mesmo, foi verificada a consistência conceitual dos 
materiais didáticos produzidos e analisado os procedimentos de transposição didática realizada. 
Enfim, percebemos que a utilização do material reforça a formação teórica e prática aos discentes 
do Curso de Formação de Docentes para que o conhecimento científico, fazendo que a Física 
seja cada vez mais valorizada no sentido de colaborarem para a compreensão do mundo e suas 
transformações. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: CILENE CRISTINA DIMIRA 
Orientador: MARCELO ALVES DE CARVALHO - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Construções de Materiais Didáticos para o Ensino de Física nas Séries Iniciais da 
Educação Básica: uma Proposta para os Alunos da Formação de Docentes 
Tema: Produção e Avaliação de Materiais Didáticos-Pedagógicos 
Palavras-chave: Transposição Didática, Lúdico, Séries Iniciais, Formação de Docentes 
Resumo: Esta produção didática pedagógica esta articulada ao projeto de intervenção que tem 
como objetivo produzir material didático lúdico e inovador sobre a Física presente no cotidiano, 
para ser utilizado pelos futuros professores da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. Assim investigar os princípios Físicos envolvidos em alguns equipamentos ou 
situações do dia a dia de alunos e professores. Onde será verificada a consistência conceitual dos 
materiais didáticos produzidos e validando os procedimentos de transposição didática realizada. 
Será aplicado curso de formação, aos alunos do Curso de Formação de Docentes do Colégio 
Estadual Nilo Cairo da cidade de Apucarana - Paraná. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_fis_uel_cilenecristinadimira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_fis_uel_cilenecristinadimira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_fis_uel_cilenecristinadimira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_fis_uel_cilenecristinadimira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_fis_uel_cilenecristinadimira.pdf


Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA TRES 
Orientador: Sandro Aparecido dos Santos - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Estratégias Diversificadas no Ensino do Eletromagnetismo para Facilitar a Aprendizagem 
Significativa 
Tema: Estratégias de Ensino em Física 
Palavras-chave: Ensino Médio, Ensino do Eletromagnetismo, Aprendizagem Significativa, 
Estratégias de Ensino 
Resumo: Apresenta-se o resultado de uma investigação onde se buscou explorar as múltiplas 
aplicações do eletromagnetismo, partindo da realidade do aluno, que geralmente tem dificuldades 
para estabelecer as relações entre o que é ensinado e o seu cotidiano, fazendo com que eles 
desenvolvam uma aversão à disciplina de Física. Considera-se que uma das causas desta 
dificuldade seja o modelo de ensino praticado na maioria das escolas, com conteúdos abstratos e 
descontextualizados. O referencial teórico utilizado foi a Teoria da Aprendizagem Significativa 
proposta por Ausubel e Moreira, onde se propõe partir da realidade do aluno, utilizando materiais 
de ensino potencialmente significativos, para que este estabeleça relações e construa 
significativamente seu conhecimento com menos memorização, menos conceitos matemáticos e 
menos verdades absolutas. Para tanto, buscou-se desenvolver uma Unidade de Ensino 
Potencialmente Significativa - UEPS intitulada Estratégias Diversificadas no Ensino do 
Eletromagnetismo para Facilitar a Aprendizagem Significativa, oportunizando ao aluno tornar-se 
autor de sua história e atuar de maneira consciente sobre sua realidade. O projeto foi discutido 
com outros profissionais da educação através do Grupo de Trabalho em Rede - GTR, 
enriquecendo e avaliando a viabilidade da aplicação do mesmo a diferentes realidades. 
Observou-se pelos resultados, que a aplicação da UEPS e a multiplicidade de metodologias se 
mostrou relevante por proporcionar uma diversificação do ensino, facilitar a prática docente e, 
principalmente, auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, contribuindo na diferenciação 
progressiva, na reconciliação integradora, na organização sequencial e na consolidação em 
relação aos conteúdos discutidos possibilitando aos alunos expressarem uma compreensão mais 
realista e abrangente a respeito do conteúdo. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA TRES 
Orientador: Sandro Aparecido dos Santos - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estratégias Diversificadas no Ensino do Eletromagnetismo para Facilitar a Aprendizagem 
Significativa 
Tema: Ensino do Eletromagnetismo 
Palavras-chave: Ensino Médio, Ensino do Eletromagnetismo, Aprendizagem Significativa, 
Estratégias de Ensino, 
Resumo: A Física, em especial, o eletromagnetismo, presente no nosso dia a dia, tem suas 
múltiplas aplicações que são pouco exploradas no ensino praticado na maioria das escolas, com 
conteúdos abstratos e descontextualizados, dificultando ao aluno estabelecer as relações entre o 
que é ensinado e o seu cotidiano. Buscar-se-á desenvolver por meio desta, estratégias 
diversificadas no ensino do eletromagnetismo para facilitar a aprendizagem significativa, 
oportunizando ao aluno tornar-se autor de sua história e atuar de maneira consciente sobre sua 
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realidade. Utilizamos como referencial teórico a Teoria da Aprendizagem Significativa proposta 
por Ausubel e seus seguidores, onde se propõe partir da realidade. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: DILMA DA CONCEIÇÃO FERREIRA 
Orientador: Gustavo Lachel - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Atividades práticas para aprendizagem significativa de conceitos relacionados à 
Velocidade Média 
Tema: Estratégias de Ensino em Física 
Palavras-chave: Movimento, Velocidade, Trânsito, Experimentos, 
Resumo: O presente artigo é resultado da implementação desenvolvida com os alunos do 1º ano 
do Ensino Médio do Colégio Estadual Stella Maris em Andirá - PR para o cumprimento das 
atividades referentes ao 4º período do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. 
Considerando o cotidiano escolar, as leituras e a vivência em sala de aula, observa-se o quanto a 
disciplina de Física, assim como as demais disciplinas na área das Ciências Exatas é vista pelos 
alunos com maior grau de dificuldade. Esse desconforto leva os docentes da disciplina a focarem 
em alternativas e formas diferenciadas para motivar os discentes e, principalmente, facilitar o 
processo de ensino e aprendizagem, buscando torna-lo significativo para o estudante. Busca-se 
fazer com que os alunos se identifiquem e assimilem o conteúdo por meio das atividades 
experimentais seja, levar os alunos a identificarem e assimilarem o conteúdo por meio de 
atividades experimentais. Objetiva-se também abordar conceitos referentes à Velocidade Média 
considerando a conscientização e reflexões dos estudantes sobre as consequências do 
comportamento imprudente no trânsito, estimulando-os a se tornarem agentes conscientes e 
multiplicadores de atitudes seguras neste âmbito. 

 

Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: DILMA DA CONCEIÇÃO FERREIRA 
Orientador: Gustavo Lachel - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Atividades práticas para aprendizagem significativa de conceitos relacionados à 
Velocidade Média 
Tema: Estratégias de Ensino em Física 
Palavras-chave: Movimento, Velocidade, Trânsito, Experimentos 
Resumo: Considerando o cotidiano escolar, as leituras e a vivência em sala de aula, observa-se 
o quanto a disciplina de Física, assim como as demais disciplinas na área das Ciências Exatas, é 
vista pelos alunos como sendo o bicho papão da escola. Esse desconforto leva os docentes 
dessa disciplina, a cogitarem um trabalho, envolvendo teoria e prática, como recurso para motivar 
os alunos em relação a uma aprendizagem significativa, ou seja, levar os alunos a identificarem o 
conteúdo por meio de exemplos práticos, para que possam minimizar ou superar as deficiências 
de aprendizagem. Objetiva-se também com essa Produção Didático-pedagógica, abordando 
conceitos referente Velocidade Média, a conscientização de nossos estudantes, em relação à 
segurança no trânsito, como sendo uma condição necessária, para ao menos, amenizar a 
violência nesta área. 
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Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: DIVAIR LOPES DA SILVA 
Orientador: Gerson Kniphoff da Cruz - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: isão diferencial embasada na necessidade de materialização dos conhecimentos 
adquiridos 
Tema: Estratégias para o Ensino da Física 
Palavras-chave: experimentação, Lei da reflexão, Lei da refração, espelhos planos 
Resumo: Neste trabalho realizaram-se atividades experimentais do fenômeno físico de obtenção 
de imagens por espelhos planos, numa visão mais interacionista, para ser utilizado dentro de um 
sistema da educação integral. As atividades aqui realizadas buscaram trabalhar com 
experimentos e a seguir realizar relatos para verificar a materialização do conhecimento adquirido, 
permitindo assim que o aluno saia da posição de expectador, pelo sistema de ensino atual o qual 
posiciona o estudante como mero executor de roteiros na realização de experimentos. 
Apresentamos uma metodologia de trabalho para o ensino de Física voltada para um processo de 
interação entre objeto de aprendizado (conhecimento) e o estudante. Apesar da programação 
inicial, esse trabalho teve a ordem de realização das atividades alterada no momento de 
execução das aulas para atender o interesse dos estudantes pelo assunto em questão. Foram 
abordadas as leis da reflexão e da refração como temas centrais. Além da realização de 
experimentos foram realizadas pesquisas em livros didáticos para um maior entendimento do 
assunto proposto. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: DIVAIR LOPES DA SILVA 
Orientador: Gerson Kniphoff da Cruz - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Revendo estratégias para o ensino da Física dentro de uma visão diferencial embasada na 
necessidade de materialização dos conhecimentos adquiridos 
Tema: Estratégias para o Ensino da Física 
Palavras-chave: Experimentação, refração, reflexão, óptica 
Resumo: É constatação geral que nossos alunos finalizam o ensino médio sem o aprendizado 
dos conteúdos ligados à Física. Temos em nossa interpretação que essa realidade aparece 
porque o conhecimento é globalizado, ou seja, nossa escola não trata o indivíduo e sim a turma; 
como consequência não há o aprendizado. Acreditamos que a individualização da escola seja o 
caminho, mas como é possível individualizar a materialização do conhecimento científico e levar o 
estudante ao aprendizado? Este trabalho visa introduzir uma nova estratégia para o aprendizado 
dos conceitos de física. Ela é embasada na necessidade de materialização do conhecimento 
através da escrita. O aluno interage com o objeto em estudo e a cada ato, ele registra o motivo de 
sua ação. Em seguida, executa a ação para posteriormente analisar, concluir e registrar o 
resultado obtido da ação. É também uma visão diferencial porque não considera o aprendizado 
efetivo acontecendo pelo resultado e sim pelo caminho que devemos percorrer até ele. O 
resultado é uma pura consequência do aprendizado. No ensino médio da rede estadual temos um 
grande número de alunos por turma. Além do mais, temos o ensino por blocos com 4 aulas 
semanais e apenas um semestre para cumprir o currículo sendo as aulas experimentais abolidas 
nessa condição. No colégio Estadual Wolf Klabin experimentos são preparados e apresentados 
no final do semestre. É obvio que ficam muito a desejar, pois o tempo é insuficiente para se 
materializar o conhecimento. Na tentativa de superar essa realidade é que se propõe esta 
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unidade temática. Trabalharemos as leis básicas da ótica geométrica numa visão diferenciada em 
que se concebe que a materialização do conhecimento ocorre na medida em que se registra o 
pensamento antes mesmo de se realizar a ação. Em seguida a ação, se confronta o resultado 
com a ação planejada e se reescreve o próximo ato da ação. Com essa unidade didática espera-
se contribuir com a inclusão, discussão e interpretação do conhecimento do aprendiz afim de que 
esse possa materializar o seu próprio conhecimento. Tem-se a convicção de que o aprendiz terá 
seu interesse despertado se ele materializar o seu conhecimento sobre o fenômeno Físico 
estudado. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: EDINILSON SALATESKI 
Orientador: Ricardo Yoshimitsu Miyahara - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: COMO TRABALHAR O CONTEÚDO ESTRUTURANTE MOVIMENTO EM EAD, DENTRO 
DA REALIDADE EJA COM ALUNOS PRIVADOS DE LIBERDADE 
Tema: Produção e avaliação de materiais didático-pedagógicos. 
Palavras-chave: Conteúdo Estruturante Movimento, Alunos em Sistema Penitenciário, Ensino de 
Jovens a Adultos, 
Resumo: Em meados de 2015, surgiu à necessidade de se pensar um modelo didático e uma 
seleção de conteúdos de Física adaptados a diversidade prisional para se trabalhar a modalidade 
combinada de presencial e a distância, observando os pressupostos de Vygotsky e Rogers no 
sentido de atender esta expectativa. Este artigo procurou demonstrar uma forma de abordar o 
conteúdo estruturante movimento, em Educação a Distância (EAD), dentro da realidade Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) com alunos privados de liberdade, levando em consideração as 
Diretrizes Curriculares Estaduais (DCE) e contribuindo também para o processo avaliativo, 
ajudando a desenvolver habilidades e capacidades para estarem em melhores condições de 
disputar as oportunidades de uma sociedade exigente. Com a metodologia utilizada, foi possível 
verificar uma melhora expressiva na aprendizagem dos conceitos. 

 

Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: EDINILSON SALATESKI 
Orientador: Ricardo Yoshimitsu Miyahara - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Como trabalhar o conteúdo estruturante movimento em EAD, dentro da realidade EJA com 
alunos privados de liberdade 
Tema: Produção e avaliação de materiais didático-pedagógicos. 
Palavras-chave: Estruturante Movimente, EJA, EAD, Alunos privados de liberdade 
Resumo: O Projeto de Intervenção Pedagógica na escola visa trabalhar o conteúdo estruturante 
movimento na modalidade combinada de presencial e a Distância (EAD), dentro da realidade da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) com a diversidade de alunos privados de liberdade. 
Pretendo confeccionar um material didático no formato de atividades contextualizadas, que 
possam servir para a aprendizagem dos conceitos como também para o processo avaliativo, 
ajudando a desenvolver habilidades e capacidades para estarem em melhores condições de 
disputar as oportunidades de uma sociedade exigente.·. 
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Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: EDNA SANTANA AMÉLIA DE ALMEIDA 
Orientador: Carlos Eduardo Laburu - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: METODOLOGIA MULTIMODAL : UMA APLICAÇÃO NO CONCEITO DE ENERGIA E 
SEU S IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 
Tema: Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Humano e as relações entre a Física e sociedade 
Palavras-chave: S ignos Artísticos, E nergia E S ua C onservação, M etodologias D iferenciadas , 
Resumo: É comum, no ambiente escolar, ouvir questionamentos em relação ao ensino e 
aprendizagem da Física, professores constantemente reclamam que os alunos têm dificuldades 
de compreensão e falta de interesse durante as aulas. Analisando estas considerações, a função 
crucial do professor é de propiciar metodologias diversificadas para que o ensino de física se 
concretize efetivamente. Com base no exposto, fica evidenciado que cabe ao professor direcionar 
as atividades de forma adequada ao nível atual de desenvolvimento do aluno. É o que se propõe 
com o referencial da Multimodalidade Representacional e Múltiplas Representações, uma 
abordagem diversificada que atenda as diferentes formas de aprender de cada aluno. Este artigo 
está embasado em uma metodologia multimodal onde os alunos terão contato com diversas 
formas e modalidades para representação do tema 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: EDNA SANTANA AMÉLIA DE ALMEIDA 
Orientador: Carlos Eduardo Laburu - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Metodologia multimodal:uma aplicação no conceito de energia e seus impactos 
socioambientais 
Tema: Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Humano e as relações entre a Física e sociedade 
Palavras-chave: signos artísticos, energia mecânica, multimodais, 
Resumo: É comum no ambiente escolar ouvir questionamentos em relação ao ensino e 
aprendizagem da Física, professores constantemente reclamam que os alunos têm dificuldades 
de compreensão e falta de interesse durante as aulas. Analisando estas considerações, a função 
crucial do professor é de propiciar metodologias diversificadas para que o ensino de física se 
concretize efetivamente. Com base no exposto, fica evidenciado que cabe ao professor direcionar 
as atividades de forma adequada ao nível atual de desenvolvimento do aluno. É o que se propõe 
com o referencial da Multimodalidade Representacional e Múltiplas Representações, uma 
abordagem diversificada que atenda as diferentes formas de aprender de cada aluno. A proposta 
deste trabalho está embasada em uma metodologia multimodal onde os alunos terão contato com 
diversas formas e modalidades para representação do tema Energia e Conservação da Energia 
Mecânica, por exemplo: aulas expositivas, dinâmica de solução de problemas, aulas 
experimentais e situações de aprendizagem com signos artísticos, ou seja, Histórias em 
quadrinhos e/ou tirinhas, que proporcionem interações discursivas na sala de aula Portanto, é 
importante salientar que outros modos e formas representativas poderão ser utilizados, 
combinados e incorporados a este, para futuro estudo. 
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Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: EDSON PLATH 
Orientador: MARCELO ALVES DE CARVALHO - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A UTILIZAÇÃO DE MAPAS ELÉTRICOS COMO ALTERNATIVA PARA O ESTUDO DO 
ELETROMAGNETISMO PRESENTE NO COTIDIANO DOS ALUNOS 
Tema: Estratégias de ensino em Física 
Palavras-chave: Ensino de Física, Mapa Elétrico, Eletricidade, Eletromagnetismo, 
Resumo: A disciplina de Física não é considerada pelos alunos como uma matéria fácil e no que 
se refere ao eletromagnetismo até o nome os assusta. Pensando em deixar as aulas mais 
descontraídas sem deixar de passar a parte teórica temos que buscar alternativas que facilitem a 
aprendizagem e a compreensão do eletromagnetismo. Ao sugerir aos alunos que realizem um 
levantamento dos componentes, instrumentos, equipamentos e dispositivos ligados à rede elétrica 
da escola ou de um ambiente com o objetivo de construir um mapa, estimulamos o aluno a ter 
curiosidade de alguns conceitos da Física presentes nos equipamentos. Isso por que, os 
fabricantes têm que informar, a sua tensão nominal, a potência, o nível ou faixa de consumo, a 
resistência, enfim, conceitos teóricos presente no eletromagnetismo. Com a implantação da 
atividade experimental proposta, entendemos que o professor precisa ir além do ensino conceitual 
ou com ênfase na resolução de exercícios. É preciso buscar constantemente fazer uma ligação 
desses conceitos ao cotidiano dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: EDSON PLATH 
Orientador: MARCELO ALVES DE CARVALHO - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Mapa Elétrico: Eletricidade e Cotidiano 
Tema: Estratégias de ensino em Física 
Palavras-chave: Ensino de Física, Mapa Elétrico, Eletricidade, Eletromagnetismo 
Resumo: A disciplina de Física não é considerada pelos alunos como uma matéria fácil e no que 
se refere ao eletromagnetismo até o nome os assusta. Pensando em deixar as aulas mais 
descontraídas sem deixar de passar a parte teórica temos que buscar alternativas que facilitem a 
aprendizagem e a compreensão do eletromagnetismo. Ao sugerir aos alunos que realizem um 
levantamento dos componentes, instrumentos, equipamentos e dispositivos ligados à rede elétrica 
da escola ou de um ambiente com o objetivo de construir um mapa, estimulamos o aluno a ter 
curiosidade de alguns conceitos da Física presentes nos equipamentos. Isso por que, os 
fabricantes têm que informar, a sua tensão nominal, a potência, o nível ou faixa de consumo, a 
resistência, enfim, conceitos teóricos presente no eletromagnetismo. Assim, entendemos que o 
professor precisa ir além do ensino conceitual ou com ênfase na resolução de exercícios, 
buscando constantemente fazer uma ligação desses conceitos ao cotidiano dos alunos. Logo, 
entendemos que esse projeto é pertinente, pois visa exatamente promover atividades que façam 
a ligação de alguns conceitos do eletromagnetismo ao dia a dia dos educandos. 
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Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: ELAÍNE REGINA BIAGINI 
Orientador: Gustavo Lachel - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Poluição Sonora e o Uso de Fones de Ouvido 
Tema: Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Humano e as relações entre a Física e a 
Sociedade 
Palavras-chave: Poluição Sonora, Som, Ruído 
Resumo: O artigo refere-se ao excesso de som e o uso de fones de ouvido que se tornaram 
constantes no cotidiano social, porém é certo que ultrapassar certos limites de intensidade sonora 
pode ocasionar o que chamamos de poluição sonora, podendo incorrer em sérios prejuízos à 
audição e a saúde humana. Muitos problemas de saúde são ocasionados pela poluição sonora e 
consequentemente pelo uso de fones de ouvido, desde dores de cabeça e pressão alta até a 
perda de audição. Por isso, é necessário certo cuidado com o seu uso, tendo em vista evitar 
futuros problemas de saúde auditiva. Não obstante, referindo-se à poluição sonora, torna-se 
necessário desenvolver os conceitos de energia sonora, ruídos, frequência e intensidade sonora, 
bem como o caminho percorrido pelo som no ouvido humano e a necessidade de prevenção aos 
problemas supracitados. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: ELAINE REGINA BIAGINI 
Orientador: Gustavo Lachel - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Poluição Sonora e o Uso de Fones de Ouvido 
Tema: Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Humano e as relações entre a Física e a 
Sociedade 
Palavras-chave: Poluição Sonora, Som, Ruído 
Resumo: Nos dias de hoje, com o avanço tecnológico, são muitos os recursos disponíveis. Sendo 
o uso de celulares e acessórios, tais quais os fones de ouvido, comuns entre os estudantes. No 
entanto, se utilizados incorretamente podem acarretar poluição sonora, que se dá através do 
ruído excessivo. A OMS (Organização Mundial de Saúde) determina que sons superiores a 55 
decibéis possam ocasionar estresse, e acima de 85 decibéis poderão acarretar problemas que só 
serão percebidos futuramente. A poluição sonora, além de problemas auditivos, pode ocasionar: 
depressão, cansaço, dores de cabeça, aumento da pressão arterial, gastrite, entre outros. Para 
estudar a poluição sonora, é necessário conceituar som, ruído, frequência, intensidade e explanar 
o caminho do som no ouvido humano. Conhecendo os perigos da poluição sonora, será entendida 
a importância da prevenção contra os ruídos excessivos, assim evitando prejuízos à audição e a 
saúde humana. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: ELISÂNGELA APARECIDA FERREIRA 
Orientador: MARCELO ALVES DE CARVALHO - IES: UEL 
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Etapa: Artigo 
 
Título: UM RELATO SOBRE A EXPLORAÇÃO DE CONTEÚDOS DO ELETROMAGNETISMO 
NAS AULAS DO ENSINO MÉDIO 
Tema: Produção e avaliação de materiais didáticos-pedagógicos 
Palavras-chave: Ensino de Física, Geradores, Energia Elétrica, Eletromagnetismo, Usinas, 
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar um breve relato e análise da aplicação de 
uma proposta de utilização de experimentos de baixo custo, aliados a uma abordagem 
investigativa sobre geração de energia elétrica. A premissa básica da proposta foi unir o cotidiano 
dos estudantes com leis e teorias próprias da Física. Utilizamos a experimentação, não como 
único componente, mas como uma alternativa interessante de metodologia no processo de 
ensino-aprendizagem, contribuindo com uma educação de melhor qualidade, estimulando o 
interesse dos alunos e o engajamento em atividades posteriores. A partir do registro das ações e 
do relato feito pelos alunos, percebemos a importância da realização da atividade proposta e sua 
validade para auxiliar no processo de ensino aprendizagem de alguns conceitos do 
eletromagnetismo. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: ELISÂNGELA APARECIDA FERREIRA 
Orientador: MARCELO ALVES DE CARVALHO - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Eletromagnetismo - gerando ideias (Experimentando para inovar) 
Tema: Produção e avaliação de materiais didáticos-pedagógicos 
Palavras-chave: Ensino de Física, Geradores, Energia Elétrica, Eletromagnetismo, Usinas 
Resumo: A presente Unidade Didática apresenta uma proposta de utilização de experimentos de 
baixo custo, aliados a uma abordagem investigativa sobre geração de energia elétrica, unindo o 
cotidiano dos estudantes com leis e teorias próprias da Física. Utilizaremos a experimentação, 
não como único componente da unidade didática, mas como uma alternativa interessante de 
metodologia no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo com uma educação de melhor 
qualidade, estimulando o interesse dos alunos e o engajamento em atividades posteriores. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: HELENA CREVELARO 
Orientador: Michel Corci Batista - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: UMA PROPOSTA EXPERIMENTAL PARA O ESTUDO DA HIDROSTÁTICA NO ENSINO 
MÉDIO 
Tema: Produção e Avaliação de Materiais Didático-pedagógicos 
Palavras-chave: Experimentos, Hidrostática, Demonstração, Investigação, 
Resumo: A educação nem sempre é marcada apenas pelo sucesso e aprovação. No decorrer do 
ensino, nos deparamos com a difícil compreensão de alguns conteúdos que deixam os alunos 
inertes diante do processo de aprendizagem, apresentando grande dificuldade de assimilação 
durante o processo educativo. Abordando a disciplina de Física com o método investigativo no 
ensino médio, deve-se procurar despertar a curiosidade do aluno, tendo como fonte de estudo os 
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fenômenos cotidianos, contextualizando os conteúdos ministrados em sala de aula, aproveitando 
o conhecimento que os discentes já possuem na forma empírica, para a compreensão do tema 
proposto e aplicação do mesmo. Por se tratar de uma ciência variável, quando comparada à física 
estudada pelos cientistas, mantém o mesmo caráter investigativo, pois ao estudar os fenômenos 
ocorridos no cotidiano, os alunos são induzidos a descobertas, ao senso de pesquisa, aplicando 
na prática o que aprenderam na teoria. Nesse contexto, quando falamos de experimentos em 
laboratórios devemos levar em consideração que esse recurso não está acessível para todos, em 
que pese ser de fundamental importância. Todavia, a física precisa ser ensinada unindo teoria e 
prática, contextualizando-a com a realidade, devendo sua abordagem ocorrer de forma 
investigativa. Para resolver este impasse proponho uma intervenção pedagógica na disciplina de 
física ministrada ao segundo ano do ensino médio, especificamente aplicado ao conteúdo de 
hidrostática. A proposta educacional objetiva a combinação de teoria e prática, para maior 
compreensão e assimilação do conteúdo teórico e prático proposto. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: HELENA CREVELARO 
Orientador: Michel Corci Batista - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Sequência didática para o estudo de hidrostática no Ensino Médio 
Tema: Produção e Avaliação de Materiais Didático-pedagógicos 
Palavras-chave: Experimentos, Hidrostática, Escola Demonstração, Investigação, 
Resumo: A educação nem sempre é marcada apenas pelo sucesso e aprovação. No decorrer do 
ensino, nos deparamos com a difícil compreensão de alguns conteúdos que deixam os alunos 
inertes diante do processo de aprendizagem, apresentando grande dificuldade de assimilação 
durante o processo educativo. Abordando a disciplina de Física com o método investigativo no 
ensino médio, deve-se procurar despertar a curiosidade do aluno, tendo como fonte de estudo os 
fenômenos cotidianos, contextualizando os conteúdos ministrados em sala de aula, aproveitando 
o conhecimento que os discentes já possuem na forma empírica, para a compreensão do tema 
proposto e aplicação do mesmo. Por se tratar de uma ciência variável, quando comparada à física 
estudada pelos cientistas, mantém o mesmo caráter investigativo, pois ao estudar os fenômenos 
ocorridos no cotidiano, os alunos são induzidos a descobertas, ao senso de pesquisa, aplicando 
na prática o que aprenderam na teoria. Nesse contexto, quando falamos de experimentos em 
laboratórios devemos levar em consideração que esse recurso não está acessível para todos, em 
que pese ser de fundamental importância. Todavia, a física precisa ser ensinada unindo teoria e 
prática, contextualizando-a com a realidade, devendo sua abordagem ocorrer de forma 
investigativa. Para resolver este impasse proponho uma intervenção pedagógica na disciplina de 
física ministrada ao segundo ano do ensino médio, especificamente aplicado ao conteúdo de 
hidrostática. A proposta educacional objetiva a combinação de teoria e prática, para maior 
compreensão e assimilação do conteúdo teórico e prático proposto. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: IRENE SUREK DE SOUZA 
Orientador: Américo Tsuneo Fujii - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_fis_uem_helenacrevelaro.pdf


Título: Elaboração e Interpretação de Gráficos: Uso do Software PhET como Estratégia de 
Ensino no 1º ano do Ensino Médio 
Tema: Estratégias de ensino em Física 
Palavras-chave: Estratégias de ensino em Física, Gráficos, Simulador PHET, 
Resumo: O desenvolvimento do presente artigo é um recorte dos resultados do projeto de 
intervenção pedagógica apresentado como parte do Programa de Desenvolvimento da Educação 
- PDE- 2016, do Estado do Paraná. O projeto, intitulado Elaboração e Interpretação de Gráficos: 
Uso do Software Phet como Estratégia de Ensino no 1º ano do Ensino Médio, foi realizado no 
Colégio Unidade Polo de Arapongas-Pr, com os alunos do 1º ano do Ensino Médio no ano de 
2017. O pormenorizado deste artigo visa o uso de tecnologias que se utilizam do computador e da 
internet a fim de melhorar o desempenho escolar dos estudantes, propiciando especificar as 
possíveis contribuições do programa de software educacional livre desenvolvido pela 
Universidade Of Colorado, denominado PHET, que teve por finalidade desenvolver um material 
didático para o ensino de conceitos básicos de cinemática em uma sequência de aulas, para 
tornar o fenômeno visível no gráfico e vice-versa aos olhos do estudante, com intuito de elaborar 
e interpretar gráficos do movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniforme variado, 
com base epistemológica no referencial teórica de momentos pedagógico de Delizoicov. Assim, 
neste artigo é relatado o desenvolvimento de um material didático que foi aplicado para o ensino 
de conceitos básicos do MU e MUV. Constando de um roteiro com atividades de simulações 
computacionais  Homem em Movimento  para aprendizagem dos educandos do 1º ano, criando 
situações a fim de contextualizar do conteúdo apresentado. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: IRENE SUREK DE SOUZA 
Orientador: Américo Tsuneo Fujii - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Elaboração e Interpretação de Gráficos: Uso do Software PhET como Estratégia de 
Ensino no 1º ano do Ensino Médio 
Tema: Estratégias de ensino em Física 
Palavras-chave: Física, Gráficos, Simulador PhET, MRU, MRUV, 
Resumo: Objetivo desse trabalho é apresentar uma unidade didática para o estudo do movimento 
retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniforme variado, a partir da utilização do software PhET, 
como prática pedagógica no processo de ensino aprendizagem, na elaboração e análise dos 
gráficos, com base epistemológica no referencial teórica de momentos pedagógico de Delizoicov. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: IRINEO ENGLERT 
Orientador: Émerson Mário Boldo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Ensino de conceitos básicos de eletricidade através da análise do consumo de 
eletrodomésticos e lâmpadas 
Tema: Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Humano e as relações entre a Física e sociedade 
Palavras-chave: Impacto ambiental, Economia doméstica, Concientização, Formas de produção, 
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo principal aprofundar conceitos básicos de 
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eletricidade através da análise do consumo de eletrodomésticos e lâmpadas, analisando algumas 
fontes de produção, o impacto ambiental, a demanda, o consumo e os custos de energia em uma 
residência, sendo assim o conhecimento foi assimilado levando os alunos alvos à pesquisa, 
investigação e leitura para que eles se beneficiem criando hábitos de economia doméstica. O 
trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual Antônio Maximiliano Cerreta de Marechal Cândido 
Rondon, Paraná com os alunos do terceiro ano do ensino médio. Adicionalmente, a pesquisa teve 
por objetivo reduzir o desperdício de energia elétrica no cotidiano dos alunos através da 
conscientização utilizando durante os estudos alguns eletrodomésticos bem como lâmpadas; 
analisando as etiquetas nas quais consta a informação de potência e tensão entre outros 
conceitos visando à comparação de quais são os mais econômicos. Através de um simulador da 
Copel foi possível ligar diversos aparelhos de um cômodo de uma casa para simular gastos, 
montar uma maquete em forma de casa para a instalação de lâmpadas, tomadas, interruptores e 
disjuntor para o estudo de suas funções. Por fim, organizar uma discussão para avaliação dos 
métodos e recursos utilizados durante o desenvolvimento do trabalho. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: IRINEO ENGLERT 
Orientador: Émerson Mário Boldo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Análise de Consumo de Energia Elétrica em Eletrodomésticos e Lâmpadas a partir dos 
Conceitos de Eletricidade 
Tema: Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Humano e as relações entre a Física e sociedade 
Palavras-chave: impacto ambiental, economia doméstica, conscientização, formas de produção, 
Resumo: O presente projeto tem como objetivo principal aprofundar conceitos básicos de 
eletricidade através da análise do consumo de eletrodomésticos e lâmpadas. Analisará algumas 
fontes de produção, o impacto ambiental, a demanda, o consumo e os custos de energia em uma 
residência. Assim, o conhecimento será assimilado pelo aluno levando-o à pesquisa, à 
investigação e à leitura para que o mesmo se beneficie do conhecimento e crie hábitos de 
economia doméstica. O trabalho será desenvolvido no Colégio Estadual Antônio Maximiliano 
Cerreta de Marechal Cândido Rondon, Paraná com os alunos do terceiro ano do ensino médio. A 
pesquisa tem por objetivo reduzir o desperdício de energia elétrica no seu cotidiano pela 
conscientização do uso de eletrodomésticos e lâmpadas. Também serão analisadas as etiquetas 
nas quais constam a potência e a tensão entre outras grandezas para que os alunos identifiquem 
quais aparelhos são mais econômicos. Será utilizado um simulador da Copel para ligar diversos 
aparelhos de um cômodo de uma casa e assim simular os gastos. Será construída uma maquete, 
com a ajuda dos alunos, que representará uma casa com lâmpadas, tomadas, interruptores e 
disjuntor para o estudo de seus elementos. O processo de discussão avaliará os métodos e 
recursos utilizados durante o desenvolvimento do projeto. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: JOELMA TONINATO RAGONHA PICCOLI 
Orientador: Dulce Maria Strieder - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
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Título: A Experimentação no Ensino de Física por Investigação: um olhar sobre os conteúdos de 
eletricidade 
Tema: Produção e Avaliação de Materiais Didático-pedagógicos 
Palavras-chave: Ensino por investigação, Experimentação em Física, Eletricidade, Ensino Médio, 
Resumo: Neste trabalho apresentamos uma análise do desenvolvimento de uma Intervenção 
Pedagógica na Disciplina de Física do Ensino Médio, com foco na atividade experimental de 
caráter investigativo, realizada nas aulas de uma turma de 3ª série do Colégio Estadual Guilherme 
de Almeida, no município de Santa Izabel do Oeste/PR, durante o primeiro semestre do ano de 
2017. Para tanto, foi elaborada uma Unidade Didática, com o planejamento de atividades que 
envolveram ações como a pesquisa em grupos, direcionada por questão orientadora, buscando o 
estímulo para a ação do aluno sobre a aprendizagem. A partir, de uma situação-problema, o 
conhecimento científico de Eletricidade foi problematizado com a construção de um aparato 
experimental, para o que as ações dos alunos foram mediadas e orientadas pela professora, 
levando-os a questionar, levantar hipóteses, investigar, e tomar as decisões. A linguagem 
científica sobre o tema também foi abordada e houve estímulo para que os alunos a 
explicitassem, a partir da socialização das ações de cada grupo. Apesar das dificuldades 
encontradas por alguns grupos de alunos, durante a realização da experimentação, a atividade 
proporcionou de forma orientada, responsável e autônoma, a compreensão dos conteúdos 
científicos de Eletricidade e de relações da ciência e tecnologia com a sociedade atual, 
despertando o interesse pela investigação nas áreas das Ciências. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: JOELMA TONINATO RAGONHA PICCOLI 
Orientador: Dulce Maria Strieder - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Experimentação no Ensino de Física por Investigação: um olhar sobre os conteúdos de 
eletricidade 
Tema: Produção e Avaliação de Materiais Didático-pedagógicos: Ensino por investigação, 
experimentação em Física, eletricidade, ensino médio 
Resumo: Esta Unidade Didática intitulada A Experimentação no Ensino de Física por 
Investigação: um olhar sobre os conteúdos de eletricidade será desenvolvida junto aos alunos da 
Educação Básica. A base desse estudo será a investigação de situações e dificuldades que se 
apresentam no interior da escola. Propõem-se encaminhamentos metodológicos, com 
fundamentação teórica nos conteúdos de Eletricidade, que possam despertar no aluno o espírito 
investigativo dos fenômenos físicos cotidianos com enfoque na pesquisa e na experimentação. A 
proposta faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria da Educação do 
Paraná e será desenvolvida com alunos do terceiro ano do ensino médio. Promoverá também 
investigação, discussão, reflexão, trabalho em grupos, experimentação e resolução de problemas, 
a fim de que se amenizem as dificuldades encontradas nas aulas de Física. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: LUCIVÂNIA MELO 
Orientador: Polônia Altoé Fusinato - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
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Título: Energia e suas transformações, proposta de ensino utilizando recursos diversos para 
facilitar o ensino e aprendizagem 
Tema: Produção e avaliação de materiais didático pedagógicos 
Palavras-chave: Formação de Professores, Ensino de Ciências, Matéria e Energia, 
Resumo: Neste trabalho propomos uma oficina sobre Energia e suas transformações para os 
alunos do terceiro ano do curso de formação de docentes em uma escola do noroeste do Paraná, 
a fim de prepará-los, para atuarem em sala de aula utilizando recursos diversificados do Ensino 
de Física, tais como textos, vídeos, jogos e experimentos de forma a despertar o interesse e a 
participação prazerosa de alunos das séries 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 ao mesmo tempo em que estes 
também se apropriem do conhecimento em Física de forma contextualizada. Nossos resultados 
indicaram uma participação gradativa dos alunos nas atividades propostas, possibilitando a 
compreensão dos conceitos em questão, despertando o interesse para a construção do 
conhecimento. Pudemos verificar que a participação nas diversas atividades propostas, possibilita 
aos futuros professores adquirir o gosto pela Ciência, tornando-os mais participativos, dinâmicos e 
criativos. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: LUCIVÂNIA MELO 
Orientador: Polônia Altoé Fusinato - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Matéria e Energia: uma proposta para formação de professores dos anos iniciais 
Tema: Produção e avaliação de materiais didático pedagógicos 
Palavras-chave: Formação de professores, Ensino de Ciências, Energia e suas transformações, 
Resumo: Atuando há alguns anos no ensino de Ciências puderam verificar e também vivenciar 
inseguranças e incertezas quanto a melhor forma de trabalhar a Ciência com os alunos em sala 
de aula, para que os mesmos a compreenda e a vejam com naturalidade fazendo parte de sua 
vida cotidiana. Entendemos que o aluno manifestará interesse, se compreender e participar 
efetivamente do que ocorre em sala de aula. Porém, não podemos esquecer que nossa formação 
profissional nem sempre nos habilita a proporcionar a nossos alunos um melhor desempenho 
escolar utilizando recursos oriundos do avanço do conhecimento da Ciência e Tecnologia. No 
presente projeto propomos uma oficina sobre Energia e suas transformações para os alunos do 
curso de formação de docentes 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 das séries 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. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: LUIZ NOWACKI 
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Catapultas e Foguetes: uma proposta de experimentação para as aulas de física 
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Tema: Produção e avaliação de materiais didático pedagógicos 
Palavras-chave: Ensino de Física, Lançamento de projéteis, Experimento, Foguete, Catapulta 
Resumo: A maioria dos estudantes manifestam grandes dificuldades de aprendizagem em física, 
em especial na resolução de exercícios que envolvam cálculos. Em consequência, tende a 
ocorrer uma desmotivação, um desinteresse pelo aprendizado nessa área de conhecimento. Tal 
falta de motivação é devida, muitas vezes, ao fato das aulas serem monótonas, privilegiando 
muito a teoria, abordando pouca a prática. Tendo isso em conta, foi desenvolvida uma 
investigação em torno de uma proposta de ensino que tinha por objetivo realizar uma abordagem 
prática de conceitos físicos, de modo especial relacionado ao tópico lançamento de projéteis. A 
investigação ocorreu no Colégio Estadual Professor Júlio César no município de Rebouças, com 
alunos de ensino médio. A ideia foi partir da experimentação, do uso de atividades práticas 
realizadas no laboratório de Ciências e no pátio do Colégio, finalizando com uma competição no 
estádio de futebol. Os resultados obtidos foram muito interessantes mostrando que as aulas 
práticas são muito mais cativantes e curiosas. Houve um melhor aproveitamento nos conceitos 
trabalhados e um maior interesse na resolução das atividades. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: LUIZ NOWACKI 
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CATAPULTAS E FOGUETES: UMA PROPOSTA DE EXPERIMENTAÇÃO PARA AS 
AULAS DE FÍSICA 
Tema: PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS: Movimento, 
lançamento, força, pressão, altura 
Resumo: Há muitos anos na função de professor de Física, tenho me deparado com diversos 
tipos de dificuldades apresentadas pelos alunos do ensino médio. De fato, a física sempre foi uma 
disciplina que exige raciocínio, atenção e concentração. Entretanto, percebe-se que, atualmente, 
a maioria dos estudantes manifestam grandes dificuldades na resolução de exercícios que 
envolvam cálculos. Em consequência, tende a ocorrer uma desmotivação, um desinteresse pelo 
aprendizado na disciplina. Esta falta de motivação é devida, muitas vezes, ao fato das aulas 
serem monótonas, privilegiando muito a teoria, abordando pouca a prática. Sendo assim, 
pretende-se investigar qual a contribuição das atividades experimentais com lançamentos de 
foguetes para a aprendizagem de conceitos físicos, especialmente os relacionados a movimento 
parabólico, velocidade, aceleração, força, energia e pressão. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: LUZIA GENOEFA HILLEBRAND FRANZON 
Orientador: Gustavo Lachel - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Consumo Consciente de Energia Elétrica: Pequenas Ações para grandes resultados 
Tema: Ensino de Física e formação de professores de Física 
Palavras-chave: Consumo Consciente, Energia Elétrica, Potência Elétrica, Mudanças de hábitos, 
Desperdício, 
Resumo: Este artigo apresenta o relato de experiências e resultados seguindo a dinâmica dos 
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Três Momentos Pedagógicos com o objetivo de estimular a conscientização sobre consumo 
consciente de energia elétrica por meio de uma aprendizagem significativa do aluno através de 
materiais diferenciados (charges, questionários, pesquisas, vídeos, textos, discussões e 
resoluções de questões do ENEM), compreendendo os conceitos básicos da Física a partir dos 
conhecimentos prévios que o aluno traz para a sala de aula. O questionamento e discussão da 
relação entre o Consumo consciente de Energia Elétrica e a Potência Elétrica direcionaram a 
introdução de potência dos aparelhos eletrodomésticos, a interpretação de suas informações 
técnicas, o entendimento da conta de energia elétrica e também a conscientização da 
necessidade de mudanças de hábitos no consumo de energia elétrica, estimulando a criação de 
novos hábitos para evitar desperdícios, redução na conta de energia elétrica e impactos no meio 
ambiente. Por meio da conscientização desse público alvo, é possível disseminar conceitos 
teóricos necessários para realizar mudanças significativas no contexto socioambiental local e 
global. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: LUZIA GENOEFA HILLEBRAND FRANZON 
Orientador: Gustavo Lachel - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Consumo Consciente de Energia Elétrica: Pequenas Ações para Grandes Resultados 
Tema: Ensino de Física e formação de professores de Física 
Palavras-chave: Consumo Consciente, Energia Elétrica, Mudanças de hábitos, desperdício, 
Resumo: O Ensino de Física deve incentivar a aplicação de conhecimentos, possibilitando a 
formação crítica do aluno para que ele entenda a relação entre o estudo dessa ciência e a 
compreensão do mundo em que vive. Sendo a classe residencial responsável por parte do 
consumo de energia no país, torna-se indispensável à conscientização e educação da população 
sobre o seu uso racional para evitar desperdícios. Um público alvo interessante são os 
adolescentes, tanto sob o ponto de vista da acessibilidade, por meio do ambiente escolar, quanto 
da perspectiva de mudanças de hábitos, já que esses jovens são potenciais formadores de 
opiniões dentro de seus núcleos familiares e de sua comunidade local. Essas mudanças de 
hábitos, não somente no momento de crise energética, mas no dia a dia, podem refletir em 
economia mensal e redução de impactos ambientais. Portanto, a proposta dessa unidade 
didática, seguindo a dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos, é possibilitar um momento de 
reflexão que, com pequenas ações, poderemos obter grandes resultados a médio e longo prazo 
no consumo de energia. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: MARIA LUCIANA SOCZEK 
Orientador: Reginaldo Aparecido Zara - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O CARNEIRO HIDRÁULICO COMO ELEMENTO MOTIVADOR AO ESTUDO DE 
HIDRODINÂMICA 
Tema: Mecânica dos Fluidos 
Palavras-chave: Física, hidrostática, pressão, desníveis, economia sustentável 
Resumo: Este texto trata de conceitos de hidrodinâmica tendo como tema gerador a bomba 
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hidráulica conhecida como carneiro hidráulico. Descreve a proposta de uma experiência para o 
ensino de conceitos sobre fluidos de modo a enriquecer a práxis pedagógica e contribuir na 
formação cognitiva, lógica e social do aluno. O experimento é uma ferramenta de ensino que pode 
ser explorada tanto no espaço formal da sala de aula quanto em espaços não formais. Além 
disso, a experimentação pode propiciar situações não esperadas que podem, por meio dos novos 
desafios a serem resolvidos, constituir uma oportunidade de construção do conhecimento. Os 
alunos serão apresentados aos conceitos de dinâmica dos fluidos de forma teórica e, 
posteriormente, faremos a atividade experimental de um carneiro hidráulico para observação e 
análise do funcionamento. Além disto, os alunos deverão fazer o levantamento das grandezas 
físicas envolvidas, como as alturas dos tubos de alimentação e recalque, e coletar dados da 
aplicação desta experiência na escola, para investigar a relação do rendimento com as grandezas 
físicas e, sobretudo, refletirem sobre economias alternativas, de baixo custo e sustentáveis para a 
irrigação de culturas sem a utilização de energia elétrica. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: MARIA LUCIANA SOCZEK 
Orientador: Reginaldo Aparecido Zara - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O CARNEIRO HIDRÁULICO COMO ELEMENTO MOTIVADOR AO ESTUDO DE 
HIDRODINÂMICA 
Tema: Mecânica dos Fluidos 
Palavras-chave: Física, hidrostática, pressão, desníveis, economia sustentável 
Resumo: Este texto trata de conceitos de hidrodinâmica tendo como tema gerador a bomba 
hidráulica conhecida como carneiro hidráulico. Descreve a proposta de uma experiência para o 
ensino de conceitos sobre fluidos de modo a enriquecer a práxis pedagógica e contribuir na 
formação cognitiva, lógica e social do aluno. O experimento é uma ferramenta de ensino que pode 
ser explorada tanto no espaço formal da sala de aula quanto em espaços não formais. Além 
disso, a experimentação pode propiciar situações não esperadas que podem, por meio dos novos 
desafios a serem resolvidos, constituir uma oportunidade de construção do conhecimento. Os 
alunos serão apresentados aos conceitos de dinâmica dos fluidos de forma teórica e, 
posteriormente, faremos a atividade experimental de um carneiro hidráulico para observação e 
análise do funcionamento. Além disto, os alunos deverão fazer o levantamento das grandezas 
físicas envolvidas, como as alturas dos tubos de alimentação e recalque, e coletar dados da 
aplicação desta experiência na escola, para investigar a relação do rendimento com as grandezas 
físicas e, sobretudo, refletirem sobre economias alternativas, de baixo custo e sustentáveis para a 
irrigação de culturas sem a utilização de energia elétrica. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: MARILENE PROBST NOVACOSKI 
Orientador: Paulo José dos Reis - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Os simuladores como objeto de aprendizagem nos conteúdos de Física Moderna e 
Astronomia 
Tema: Tecnologias, o uso de objetos de aprendizagem no ensino de Física. 
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Palavras-chave: Ensino Médio, Radiação, Partículas subatômicas, Cosmologia, Física Nuclear, 
Resumo: A presente pesquisa apresenta uma análise na utilização de simuladores 
computacionais e os vídeos como Objetos de Aprendizagem (OA) em sala de aula, nas disciplinas 
de Física, bem como os sites de simuladores que apresentam facilidade de acesso para alunos e 
professores, direcionado principalmente a aprendizagem do conteúdo de Física Moderna e 
Astronomia com simuladores, os problemas e dificuldades enfrentados pelos profissionais da área 
de educação em sua utilização. Os simuladores computacionais e os vídeos são objetos de 
aprendizagem (OA) utilizados em vários cursos de nível superior, estes podem ser utilizados no 
Ensino Médio e Fundamental para otimizar e melhorar o rendimento dos estudantes. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: MARILENE PROBST NOVACOSKI 
Orientador: Paulo José dos Reis - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os simuladores como objeto de aprendizagem nos conteúdos de Física Moderna e 
Astronomia 
Tema: Tecnologias, o uso de objetos de aprendizagem no ensino de Física. 
Palavras-chave: Ensino Médio, Radiação, Partículas subatômicas, Cosmologia, Física Nuclear, 
Resumo: Diferentes tecnologias estão presentes no cotidiano escolar e social, a cada dia surgem 
novidades com a finalidade de facilitar a vida humana. Utilizar diferentes tecnologias para 
potencializar as metodologias de aprendizagem como auxílio na complementação de conteúdos 
de Física é um desafio aos profissionais da área de educação. Os simuladores computacionais e 
os vídeos são objetos de aprendizagem (OA) utilizados em vários cursos de nível superior, estes 
podem ser utilizados no Ensino Médio e Fundamental para otimizar e melhorar o rendimento dos 
estudantes. A presente pesquisa pretende analisar estratégias para utilizar os simuladores 
computacionais e os vídeos nas aulas de Física. Esses Objetos de Aprendizagem (OA) podem 
ser utilizados em sala de aula, bem como os sites de simuladores que apresentam facilidade de 
acesso para alunos e professores. Essa pesquisa será direcionada, principalmente, para a 
aprendizagem do conteúdo de Física Moderna e Astronomia. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: MARIZA DE CARVALHO 
Orientador: Émerson Mário Boldo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ENERGIAS RENOVÁVEIS COMO FORMA DE ECONOMIA NA ZONA RURAL 
Tema: Produção e avaliação de materiais didático pedagógicos 
Palavras-chave: ENERGIAS RENOVÁVEIS, BIOGÁS, CONSCENTIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO 
DOS ECOSSISTEMAS 
Resumo: O mundo consome muitos recursos naturais não renováveis trazendo problemas 
ecológicos. As Energias Renováveis garantem sustentabilidade e renovação de recursos, 
reduzindo a emissão de poluentes e a conservação no ecossistema. Enfatizando o uso do biogás 
nas propriedades rurais que por ser uma energia limpa pode dar uma finalidade útil aos dejetos 
animais ao uso do gás de cozinha, gerar fertilizantes entre outras alternativas. 
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Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: MARIZA DE CARVALHO 
Orientador: Émerson Mário Boldo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ENERGIAS RENOVÁVEIS COMO FORMA DE ECONOMIA NA ZONA RURAL 
Tema: Produção e avaliação de materiais didático pedagógicos 
Palavras-chave: Eletricidade, biogás, meio ambiente 
Resumo: Esta pesquisa visa conscientizar os alunos da responsabilidade com o meio ambiente 
com atitudes inteligentes e responsáveis, a partir de uma visita a uma propriedade, 
experimentações e outras atividades. O projeto focará no uso de biodigestor para produção de 
biogás, energia elétrica e aquecimento e também com a construção de um mini biodigestor para 
que os alunos compreendam a viabilidade e a possiblidade da produção de biogás para o 
consumo doméstico. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: MAURO MALINOSKI 
Orientador: Walmor Cardoso Godoi - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Aprendizagem dos Conceitos de Geração de Energia Hidrelétrica, Eólica e Solar por Meio 
de Uma Metodologia com Ênfase em Experimentação 
Tema: Produção e avaliação de materiais didático pedagógicos 
Palavras-chave: experimentação, aprendizagem significativa, energia hidrelétrica, energia 
fotovoltaica, energia eólica, 
Resumo: O presente artigo faz uma análise da aprendizagem dos alunos de ensino médio, na 
disciplina de Física, após utilizar uma sequência didática diferenciada com atividades em grupo, 
debates, leituras, vídeos, simuladores e principalmente experimentações, envolvendo os 
conceitos de Energia e sua geração por meio de três fontes renováveis: Hidrelétrica, Fotovoltaica 
e Eólica. A abordagem metodológica foi dividida em três partes. A primeira parte abordou a 
energia hidrelétrica, a qual tinha nove atividades propostas que utilizavam leitura de textos, 
vídeos, debate, experimentações, questionários e a utilização de um protótipo de hidrelétrica. A 
segunda parte abordou a geração de energia por células fotovoltaicas, utilizando cinco atividades, 
entre elas a montagem de uma placa fotovoltaica com LEDs. Na terceira e última parte, abordou-
se a energia Eólica, composta de cinco atividades, sendo uma delas a montagem de um protótipo 
de uma torre eólica com pelo menos três tipos de hélice para um estudo direcionado. Todas as 
atividades possuíram um roteiro para coleta de dados e observações e os alunos responderam a 
um questionário inicial (conhecimentos prévios) e após todo o processo de atividades 
responderam um questionário diagnóstico (aprendizagem significativa). Ao final do processo e 
feedback obtido em relação às atividades, notou-se indícios de uma aprendizagem significativa 
com resultados satisfatórios. Pode-se observar, por exemplo, que os alunos, conseguiram, a partir 
de um conhecimento já existente, a construir um conhecimento novo na atividade com energia 
fotovoltaica. A utilização de uma metodologia diferenciada possibilita verificar uma participação 
mais efetiva dos alunos, principalmente na montagem dos protótipos e nos estudos realizados por 
meio das experimentações. 
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Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: MAURO MALINOSKI 
Orientador: Walmor Cardoso Godoi - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estudo das Fontes de Energia Hidrelétrica, Eólica e Solar, por meio de atividades 
experimentais 
Tema: Produção e avaliação de materiais didático pedagógicos 
Palavras-chave: Energia Hidrelétrica, Energia Eólica, Energia Fotovoltaica, Experimentos em 
Física 
Resumo: Esta Unidade Didática foi desenvolvida com a intenção de melhorar o processo de 
ensino-aprendizagem, aumentando o interesse do aluno e facilitando na compreensão de 
conceitos com uma abordagem prática e contextualizada com as tecnologias energéticas atuais. 
O material tem como objetivo abordar conceitos de energia com o uso das tecnologias de geração 
de energia hidrelétrica, eólica e solar por meio de atividades experimentais. A metodologia 
abordada prevê atividades em grupos que consistem em debates, leituras, uso de vídeos, objetos 
de aprendizagem virtuais, montagem de protótipos e principalmente experimentações. A Unidade 
Didática trabalha considerando os conceitos prévios dos alunos e buscando um desenvolvimento 
e compreensão nos conceitos de geração de energia 

 

Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: RÓBSON CONRADO BONETTI 
Orientador: Denilson R. Otomar - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Bicicleta: do lazer a construção do conhecimento 
Tema: Estratégias de ensino em Física 
Palavras-chave: Investigação-ação, Ensino de física, Bicicleta 
Resumo: Os conhecimentos historicamente adquiridos e acumulados pela humanidade devem 
ser compreendidos e ter um significado real para nossos alunos tornarem-se reflexivos e críticos. 
A Física faz parte desta estruturação de conhecimentos, devendo assim contribuir de forma 
efetiva na formação do aluno. Devemos discutir possibilidades de incorporação de uma cultura 
científico-tecnológica na estruturação dos conhecimentos relacionados à investigação de objetos 
técnicos num processo dialógico e problematizador. O conhecimento em física deve, 
necessariamente, começar pela pergunta, pela inquietação, pela existência de problemas e pela 
curiosidade. Cabe aos professores, ensinar a perguntar e para que possamos fazer perguntas, 
são necessárias situações concretas do cotidiano dos alunos. Este trabalho considerou o 
cotidiano da maioria dos alunos, escolhendo a bicicleta como objeto técnico para trabalhar 
conceitos e práticas relacionados ao ensino dos movimentos circulares. Ao utilizarmos este objeto 
técnico, estamos problematizando e inovando conceitos e práticas, reorganizando os 
conhecimentos físicos envolvidos. Inclusive, apontar o que é significativo trabalhar e os recortes 
que são possíveis de serem feitos com a bicicleta. Esta prática educacional foi guiada pelos 
momentos metodológicos da investigação-ação: problematização inicial, organização do 
conhecimento e aplicação do conhecimento. Esses momentos garantiram o movimento 
investigativo no contexto escolar e a dialogicidade entre professor e alunos viabilizando o 
dinamismo entre os envolvidos. Destacamos que o processo de investigação-ação, o uso de 
objetos técnicos do cotidiano e as práticas experimentais com a bicicleta devolvem o dinamismo 
da relação de ensino-aprendizagem entre professor e alunos de forma igualitária no processo de 
construção do conhecimento. 
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Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: RÓBSON CONRADO BONETTI 
Orientador: Denilson R. Otomar - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Bicicleta do lazer à construção do conhecimento 
Tema: Estratégias de ensino em Física 
Palavras-chave: Investigação-ação, Ensino de física, Problematização, Bicicleta 
Resumo: Os alunos devem compreender e significar os conhecimentos historicamente adquiridos 
e acumulados pela humanidade para tornarem-se reflexivos e críticos. A física faz parte desta 
estruturação de conhecimentos, devendo assim contribuir de forma efetiva na formação do aluno. 
Para tanto devemos discutir as possibilidades de incorporação de uma cultura científico-
tecnológica na estruturação de conhecimentos relacionados à investigação de objetos técnicos 
num processo dialógico e problematizador. O conhecimento em física deve, necessariamente, 
começar pela pergunta, pela inquietação, pela existência de problemas e pela curiosidade. Cabe 
a nós professores, antes de qualquer coisa, ensinar a perguntar. Para que possamos fazer 
perguntas, é necessário que o ponto de partida sejam situações concretas da vida e do cotidiano 
dos alunos. Minha escolha leva em consideração o cotidiano da maioria dos alunos e o objeto 
técnico escolhido é a bicicleta, visando trabalhar com duas turmas de 1º ano do ensino médio do 
Colégio Estadual Barão de Capanema - Prudentópolis (PR), conteúdos relacionados no 
movimento circular, rotações, acoplamentos, momento angular, conservação do momento, 
transformações de energia e saúde com bem estar. Ao utilizarmos um objeto técnico do cotidiano 
dos alunos, estamos problematizando conceitos e práticas, buscando reorganizar os 
conhecimentos físicos envolvidos. Inclusive, apontar o que é significativo trabalhar e os recortes 
que são possíveis de serem feitos. Esta prática educacional será guiada pelos momentos 
metodológicos da investigação-ação: problematização inicial, organização do conhecimento e 
aplicação do conhecimento, garantindo assim o movimento investigativo-ativo no contexto escolar 
e a dialogicidade entre professor e alunos na temática a ser desenvolvida. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: ROSANA MARGARETH GARIANI LARDINI 
Orientador: Dulce Maria Strieder - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A EXPERIMENTAÇÃO COMO RECURSO PARA O PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE TEMAS DE ASTRONOMIA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Estratégias de Ensino em Física 
Palavras-chave: Ensino de Astronomia, Experimentação, Ensino de Ciências, Olimpíada 
Brasileira de Astronomia 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma investigação sobre a inserção da 
experimentação em temas de Astronomia junto a alunos do ensino fundamental. O objetivo 
principal foi buscar subsídios teóricos e metodológicos referente ao conteúdo estruturante de 
Astronomia, desenvolvendo estratégias didáticas de modo a instigar a curiosidade e criatividade 
dos alunos e direcioná-los a uma aprendizagem em relação a este conhecimento científico. 
Assim, foram desenvolvidas atividades práticas investigativas, de observação do céu, de 
construção de materiais em forma de oficina, de uso de simuladores, entre outras, junto a um 
grupo de alunos do 6º ao 9º ano do Colégio Amâncio Moro/EFMNP, da cidade de Corbélia-Pr. A 
metodologia de coleta de dados considerou um pré-teste e pós-teste, além do diário de bordo da 
observação direta das ações e reações dos alunos. Os resultados indicam que a ação do aluno foi 
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estimulada gerando a ampliação das dimensões procedimental e atitudinal, além da conceitual em 
temas de Astronomia, ampliando a perspectiva de uma postura crítica e autônoma dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: ROSANA MARGARETH GARIANI LARDINI 
Orientador: Dulce Maria Strieder - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Astronomia no Ensino Fundamental:de Olho no Sistema Solar 
Tema: Estratégias de Ensino em Física 
Palavras-chave: Ensino de Astronomia, Ensino por Investigação, Ciência no Ensino 
Fundamental, Olimpíada Brasileira de Astronomia 
Resumo: A elaboração desta Unidade Didática, parte essencial do processo de formação 
continuada do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), promovido pela Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná (SEED), tem como objetivo principal buscar subsídios teóricos e 
metodológicos referentes aos conteúdos estruturantes de Astronomia, com as contribuições da 
ciência física como base científica conforme as diretrizes Curriculares do Estado do Paraná 
(DCEs). A finalidade é de desenvolver estratégias didáticas de modo a instigar a curiosidade e 
criatividade dos alunos e direcioná-los a uma aprendizagem em relação ao conhecimento 
astronômico, utilizando a investigação e a experimentação. Busca-se, assim, criar alternativas 
para colaborar na aprendizagem dos conteúdos básicos de Astronomia, sendo estes: Sistema 
Solar; fenômenos celestes como o dia e a noite; principais movimentos da Terra; movimento 
aparente do Sol; noções sobre localização e orientação pela constelação Cruzeiro do Sul; 
simulação de movimento e lançamento de projéteis; observação a olho nu e com luneta do céu 
estrelado; construção e lançamento foguetes de garrafas pets. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: ROSANA SOUZA 
Orientador: Dulce Maria Strieder - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO NO ESTUDO DOS CONCEITOS DE ELETRICIDADE 
Tema: Produção e avaliação de materiais didáticos e práticas pedagógicas desenvolvidos para a 
sala de aula 
Palavras-chave: Ensino de Física, Eletricidade, Experimentação, Ensino por Investigação 
Resumo: O presente artigo foi elaborado com intenção de relatar os resultados obtidos com a 
implementação do projeto de intervenção pedagógica na escola, elaborado a partir do Programa 
de Desenvolvimento Educacional- PDE. A problemática fundamental partiu da observação em 
relação às dificuldades apresentadas na compreensão dos conceitos de Eletricidade pelos alunos 
do terceiro ano do Ensino médio do Colégio Estadual Mário Quintana - Cascavel-PR. Portanto, 
teve como intenção o desenvolvimento de atividades que facilitem a aprendizagem como 
investigação, experimentação com materiais alternativos, ao contemplar também a utilização de 
simuladores como estratégias, além de recursos como vídeos e exploração de programas como o 
Google Drive e Power point, multimídia, entre outros. Para esse trabalho foi priorizada a 
abordagem metodológica de ensino por investigação, com ênfase em questões que desenvolvem 
o pensamento crítico, na qual o ensino tem como foco a formação de cidadãos críticos e 
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autônomos. A prática educacional, amparada nos fundamentos supracitados, provocou no aluno o 
prazer de buscar o conhecimento, motivando-o a compreender a importância do estudo da 
Ciência, construindo um aprendizado de forma sólida e significativa para a vida. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: ROSANA SOUZA 
Orientador: Dulce Maria Strieder - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO NO ESTUDO DOS CONCEITOS DE ELETRICIDADE 
Tema: Produção e avaliação de materiais didáticos e práticas pedagógicas desenvolvidos para a 
sala de aula 
Palavras-chave: Ensino por Investigação, Experimentação, Eletricidade, Ensino Médio, 
Resumo: O estudo dos conceitos de eletricidade no ensino de Física é de grande relevância, pois 
aborda aspectos presentes no cotidiano, porém, em geral, os alunos apresentam dificuldades na 
compreensão. Assim, faz-se necessária a utilização de novas estratégias de ensino, tendo em 
vista uma nova abordagem do conteúdo. Nesta perspectiva, para o estudo da eletricidade, no 3ª 
Ano do Ensino Médio, será enfatizada a pesquisa e experimentação com a utilização dos 
materiais do laboratório de Física. As prioridades serão para o uso de experimentos com materiais 
alternativos pesquisados e elaborados pelos alunos. Serão também usados simuladores haja 
vista a grande relevância desses recursos na promoção da aprendizagem dos conteúdos de 
Física em consonância com as Diretrizes. Neste estudo, utilizaremos o ensino por investigação 
para estimular o aluno a ser questionador, além de proporcionar conhecimentos significativos 
sobre o conteúdo Eletricidade, essenciais ao exercício da cidadania. Intenta-se ainda, propiciar a 
aprendizagem de aspectos éticos relevantes, na produção e no consumo de energia, como 
também envolver os alunos na resolução de situações problema do cotidiano, promover 
conhecimentos conceitual, procedimental e atitudinal, analisar fenômenos e tecnologias e 
promover a compreensão da Física. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: ROSANE BRUM ALISON 
Orientador: Álvaro Emílio Leite - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Possibilidades e dificuldades do uso da experimentação no ensino da Física 
Tema: Produção e avaliação de materiais didáticos-pedagógicos 
Palavras-chave: Experimentação, Aprendizagem Significativa, Ensino de Física 
Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar a possibilidade de melhorar o processo 
ensino aprendizagem através do uso da experimentação no ensino da Física em sala de aula. 
Como referencial teórico foi utilizada a teoria de aprendizagem significativa de Ausubel em 
conjunto com reflexões sobre o uso da experimentação como estratégia metodológica 
privilegiada. Partiu-se dos conhecimentos prévios dos alunos e utilizou-se a experimentação como 
forma de aproximar os conteúdos vistos em sala de aula com o cotidiano do estudante, tornando 
as aulas menos abstratas, participativa e oportunizando momentos de reflexão. 
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Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: ROSANE BRUM ALISON 
Orientador: Álvaro Emílio Leite - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Possibilidades e dificuldades do uso da experimentação no ensino da Física 
Tema: Produção e avaliação de materiais didático pedagógicos 
Palavras-chave: Experimentação, Ensino de Física, Aprendizagem Significativa 
Resumo: Este trabalho tem por objetivo investigar a possibilidade de melhorar o processo ensino 
aprendizagem de Física por meio do uso da experimentação em sala de aula. Para subsidiar a 
análise dos resultados foi utilizada a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (2000) em 
conjunto com trabalhos que apresentam reflexões sobre o uso da experimentação como 
estratégia metodológica privilegiada. Pretende-se, com o aproveitamento dos conhecimentos 
prévios dos alunos e a abordagem experimental, que haja uma melhor aproximação dos 
conteúdos visto em sala de aula com o cotidiano do estudante, tornando as aulas menos abstrata 
e oportunizando momentos de reflexão e participação. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: SÍLVIA SCHOTTEN ROSA 
Orientador: Álisson Antônio Martins - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Adequação dos conteúdos de Física na Educação de Jovens e Adultos: Uma abordagem 
em base aos Três Momentos Pedagógicos 
Tema: Ensino de Física e a formação de professores de Física 
Palavras-chave: Ensino de Física, Proeja, Técnico em Enfermagem, Metodologia de Projetos 
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. O trabalho desenvolvido, cujos resultados 
são relatados neste artigo, propõe o desenvolvimento de uma metodologia de readequação 
curricular na disciplina de Física no curso Proeja Técnico em Enfermagem do Colégio Estadual 
São Pedro Apóstolo. A proposta de intervenção pedagógica partiu da necessidade de relacionar 
os conteúdos estudados na disciplina com as matérias técnicas do curso, buscando dar 
significado a este aprendizado e 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 foram relacionados com os conteúdos das disciplinas específicas do curso Técnico em 
Enfermagem. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Adequação dos conteúdos de Física integrados à matriz curricular do curso PROEJA 
Técnico em Enfermagem do Colégio Estadual São Pedro Apóstolo 
Tema: Ensino de Física e formação de Professores de Física 
Palavras-chave: Ensino de Física, Proeja, Técnico em Enfermagem 
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. 
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Professor PDE: VANESSA CRISTINA HORSTCH 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Eletricidade e Tecnologia: abordagens de fontes alternativas 
Tema: Ciência, tecnologia e desenvolvimento humano e as relações entre a Física e a sociedade 
Palavras-chave: Eletricidade, Conscientização, Fontes alternativas de energias 
Resumo: Vivemos em um mundo marcado por tecnologias que diariamente lançam no mercado 
muitos objetos que tornam nossa vida mais confortável e dinâmica. Ao usufruirmos dos benefícios 
tecnológicos estamos aumentando o consumo de energia elétrica o que acarreta impacto 
ambiental. A ciência estuda e avalia constantemente recursos e formas de uso de energias 
alternativas que possam diminuir o impacto no meio ambiente por meio de utilização de recursos 
renováveis. Portanto, ampliar o entendimento sobre a importância das fontes alternativas de 
energias existentes trará à tona a questão sustentabilidade e a importância de usar a tecnologia 
de forma responsável. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Eletricidade e Tecnologias: abordagens de fontes alternativas 
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Tema: Ciência, tecnologia e desenvolvimento humano e as relações entre a Física e a sociedade 
Palavras-chave: eletricidade, conscientização, energias 
Resumo: Vivemos em um mundo marcado por tecnologias que diariamente lançam no mercado 
muitos objetos que tornam nossa vida mais confortável e dinâmica. Ao usufruirmos dos benefícios 
tecnológicos estamos aumentando o consumo de energia elétrica o que acarreta impacto 
ambiental. A ciência estuda e avalia constantemente recursos e formas de uso de energias 
alternativas que possam diminuir o impacto no meio ambiente por meio de utilização de recursos 
renováveis. Portanto, ampliar o entendimento sobre a importância das fontes alternativas de 
energias existentes trará à tona a questão sustentabilidade e a importância de usar a tecnologia 
de forma responsável. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O ESTUDO DA FÍSICA TÉRMICA A PARTIR DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DE 
BAIXO CUSTO 
Tema: Produção e avaliação de materiais didáticos pedagógicos 
Palavras-chave: Ensino da Física, Atividades Experimentais, Física Térmica, 
Resumo: Este artigo é resultado da implementação do projeto. O estudo da Física Térmica a 
partir de atividades experimentais de baixo custo, sendo parte integrante do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE. A proposta deste trabalho teve como objetivo primordial de 
trabalhar com atividades experimentais de baixo custo no ensino do conteúdo da Física Térmica. 
A abordagem dos conteúdos da Física Térmica (teoria e prática) foi desenvolvida em sala de aula 
com materiais de baixo custo, buscando ações que promoveram o interesse, a motivação e a 
interação entre os alunos e professora, oportunizando uma vivência real e comprometida com o 
ensino e aprendizagem da Física. Neste sentido, todos os alunos tiveram condições de manipular 
os experimentos. Os resultados obtidos na implementação desta proposta foram satisfatórios, 
conduzindo o aluno a um entendimento claro e uma utilização eficaz dos fenômenos que ocorrem 
diariamente e que estão relacionados com o conteúdo da Física Térmica, apresentando por parte 
dos alunos um interesse maior pela disciplina e relacionando o conteúdo com sua práxis; por 
acreditar que a teoria e a prática juntas, compõem um excelente caminho para a busca da 
aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: FÍSICA 
 
Professor PDE: VILMA DIAS ALVES 
Orientador: Ricardo Francisco Pereira - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O estudo da Física Térmica a partir de atividades experimentais de baixo custo 
Tema: Produção e avaliação de materiais didáticos pedagógicos 
Palavras-chave: Ensino da Física, Atividades experimentais, Física Térmica, 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica intitulada O estudo da Física Térmica a partir de 
atividades experimentais de baixo custo, foi desenvolvida para o Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) da Secretaria da Educação do Estado do Paraná. O principal objetivo é 
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trabalhar com atividades experimentais de baixo custo no ensino da Física Térmica, propondo a 
realização de ações que promovam a motivação e a interação entre os alunos e professores, 
proporcionando uma participação efetiva, oportunizando uma vivência real e comprometida com o 
ensino e aprendizagem de Física. Optou-se por trabalhar com experimentos simples, com 
materiais de baixo custo e acessíveis, devido às condições gerais das escolas públicas 
brasileiras, o que facilitará o trabalho do professor e aluno, para que todos tenham condições de 
manipular os experimentos. Consideramos que as atividades experimentais têm sua eficiência 
atestada, conseguindo aguçar a curiosidade dos alunos, apresentam um grande potencial a 
conduzir o aluno a um entendimento claro e uma utilização eficaz dos fenômenos da Física 
Térmica, tornando um conhecimento útil, prazeroso e instigante, acreditando que teoria e prática 
juntas, compõem um excelente caminho para a busca da aprendizagem e, consequentemente do 
resgate do interesse do aluno pela disciplina da Física. 

 
 
 

 


