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Projeto 
“A Educação Científica: O Ensino de Física a partir do 

contexto sociocultural e das tecnologias digitais” 

Cursos 

Crianças 

Ensino Médio Professores 



Cursos 

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

 Carga horária: 40 horas. 

 Público alvo: 25 estudantes da terceira série do Ensino Médio da Rede 
Pública Estadual do Município do Rio Grande. 

 Objetivo: Potencializar, através das TIC, o estudo e a compreensão de 
temáticas da Física contextualizadas. 

  



Cursos 

Curso – Atividade 2: Formação continuada de professores de Física da 
Educação Básica: “As TIC como ferramentas auxiliares nos processos de Ensino 

Aprendizagem de Física” 

 Carga horária: 40 horas. 

 Público alvo: 20 professores de Física da Educação Básica da Rede 
Pública de Ensino 

 Objetivo: Incentivar o uso das Tecnologias de Comunicação e 
Informação (TIC) no âmbito da educação básica associadas a 
metodologias que potencializem as ações educativas no ensino de 
Física, visando a um enfoque investigativo e reflexivo sobre os 
fenômenos estudados. 

  



Cursos 

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 1: Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
contribuindo na compreensão de fenômenos físicos 



Cursos 

Curso - Atividade 3: Passeando, brincando, experimentando, observando e 
aprendendo: Conceitos físicos aplicados a realidade de crianças de 7 a 10 

anos 

 Carga horária: 40 horas. 

 Público alvo:  25 crianças (faixa etária de 7 a 10 anos) que estejam 
estudando Rede Pública do município do Rio Grande. 

 Objetivo:  Incentivar nas crianças o prazer pela aprendizagem da Física 
e oportunizar a construção de conhecimentos de diferentes tópicos da 
Física. 

  



Cursos 

Curso - Atividade 3: Passeando, brincando, experimentando, observando e 
aprendendo: Conceitos físicos aplicados a realidade de crianças de 7 a 10 

anos 



Cursos de 2012 

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



Cursos de 2012 

Curso – Atividade 2: Formação continuada de professores de Física da 
Educação Básica: “As TIC como ferramentas auxiliares nos processos de Ensino 

Aprendizagem de Física” 



 O Laboratório de Educação Matemática e Física (LEMAFI) foi criado em 
agosto de 2011 e constitui-se em um dos espaços vinculados ao Centro de 
Educação Ambiental, Ciências e Matemática (CEAMECIM) com o intuito de 

desenvolver ações de incentivo ao ensino, à pesquisa e extensão integrando as 
áreas de Educação Matemática e Física contribuindo para o processo de 

qualificação do profissional, o estreitamento das relações entre a Universidade e 
as escolas, assim como para a produção científica no campo da Educação 

Matemática e da Física. 



Ciência? 



A Ciência começa com: 

 “Eu quero saber” 



“Exercitar a curiosidade, observar e coletar 

informação suficiente para identificar, distinguir e 

descrever as diferentes características da realidade 

da forma mais verdadeira.” 



    O exercício da curiosidade produz conhecimento 



Ciências: É baseada em fatos observáveis. Compara os 
fatos com a realidade por meio de experimentos. 

Trata-se de um conhecimento concreto, real, vem dos 
fatos, organizado e sistematizado, obtido por meio de 
métodos científicos; 





 

Os Pitagóricos e Arquimedes (287 a.c – 212 a. c), 
começaram a fazer experimentos;  
 
Induziram fenômenos em condições controladas e 
passíveis de repetição e observar o ocorrido; 

Até o final do século VII a.C., da mesma forma que os 
demais povos da Antiguidade, os gregos explicavam os 
fenômenos da Natureza em termos de Mitologia e de 
Religião; 



 Experiência?  

“A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o 

que nos toca.” 

“É um proceder fortemente guiado pela intuição no 

especular das coisas” 



 Experimentação?  

“Está ligada ao homem investigador, aquele que busca 

organizar seus pensamentos na construção de 

elementos que lhe forneçam respostas sobre as coisas 

que o rodeiam e sobre si mesmo.” 

“verdades científicas”  



Contatos 

Local: Centro de Educação Ambiental, Ciências e Matemática 
(CEAMECIM) 

 
Site: www.novostalentosfisica.furg.br 

 
E-mail: novostalentosfisica@hotmail.com 

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

