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É proposto e desenvolvido por: 

Projeto Novos Talentos da Física 



Curso – Atividade 1: Tecnologias Digitais da Informação 
e Comunicação contribuindo na compreensão de 

fenômenos físicos. 

Curso – Atividade 2: Formação continuada de 
professores de Física da Educação Básica: “As TIC como 

ferramentas auxiliares nos processos de Ensino 
Aprendizagem de Física”. 

Curso – Atividade 3: Passeando, brincando, 
experimentando, observando e aprendendo: Conceitos 

físicos aplicados a realidade de crianças de 7 a 10 anos. 
 



• Primeira edição aconteceu em 2011. 
• 75 crianças do Centro de Aprendizagem e Integração de 

Cursos – CAIC . 
• Tempo total do curso de 40 horas por turma.  
                   Escola                     FURG 

Passeando, brincando, experimentando, observando e 
aprendendo: Conceitos físicos aplicados a realidade de crianças 

de 7 a 10 anos 



-Atividades preparadas em forma de 
oficinas; 
 

- Baseadas nas ideias de “Mão na 
Massa” de Carlos Schroeder; 
 

- Objetivando a aprendizagem por meio 
de desafiar os conhecimentos prévios 
dos alunos e transformar seus modelos 
explicativos dos fenômenos. 
 

Desenvolvimento das atividades 

Predizer Observar Explicar 

Forte incentivo para o dialogo, a discussão e a ação pratica. 



• Formação do Curso de Licenciatura em Física; 
• Desafio de trabalhar com crianças; 
• Projeto proporciona esse novo horizonte; 

Desafio de trabalhar Física com crianças 



Através dos Registros e observações 

- Registros fotográficos durante as aulas. 
- Discussão entre o grupo 
- Discussão com a professora sobre o aproveitamento da 
turma  

Verificamos que... 
 
-Limitações e potencialidades do material produzido em 2011; 
-Limitações do desenvolvimento das oficinas; 
-Linguagens utilizada pelos ministrantes; 
-A necessidade de aproximação maior com  
a professora da turma; 
 



Novos Rumos para 2012 

-A professora da turma participa da montagem do material; 
-Elaboração de um caderno Pedagógico; 
-Material produzido, através do dialogo entre o grupo; 
Modulo 1: Brincando e aprendendo 
Modulo 2: Observando e experimentando 
Modulo 3: Sistema solar 

 FURG                   Escola 



Site: www.novostalentosfisica.furg.br 
 

charles.guidotti@furg.br 
rafaelearaujo@unipampa.edu.br 

Coordenador: prof.valmir@hotmail.com 

http://www.novostalentosfisica.furg.br/

