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ÁREA TEMÁTICA:  
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(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X   )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO - Já é fato caracterizado que no ensino médio da rede estadual de ensino o grande número 
de estudantes por turma e a grade curricular a ser vencida em duas aulas semanais de Física 
dificultam a inclusão de atividades experimentais. Especificamente no Colégio Estadual Professora 
Elzira Correia de Sá estas características acabam deixando os estudantes sem este aprendizado que 
se considera de importância fundamental para a disciplina. Na tentativa de superar esta realidade é 
que se propõe, com estre trabalho do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) – Turma 
2013, a elaboração de um caderno temático com sugestões de atividades experimentais de Física 
numa visão mais interacionista para ser utilizado dentro de um sistema da educação integral. As 
atividades a serem propostas deverão conflitar e por em xeque o processo tradicional (empirista) de 
ensino adotado pelo sistema de ensino atual o qual posiciona o estudante como mero executor de 
roteiros na realização de experimentos. Espera-se contribuir, com este caderno temático, para a 
inclusão ou discussão de uma metodologia de trabalho no ensino de Física que esteja mais voltada a 
um processo de interação entre objeto de aprendizado (conhecimento) e o estudante. Tem-se a 
convicção de que o interesse do estudante é despertado quando este interage através de seus 
sentidos com o conhecimento sobre o fenômeno físico a ser estudado. É nesta perspectiva que se vê 
a curiosidade de entender o que está ocorrendo, surgir como ferramenta de criação e consolidação 
de conhecimentos no estudante e no professor. Com esta proposta busca-se o despertar do interesse 
e da atenção do estudante para o entendimento dos conceitos relacionados à disciplina de Física. 
Tem-se a certeza de que a experimentação no Ensino de Física, dentro de uma visão interacionista, é 
um recurso didático que possibilita tal tarefa. O caderno temático proposto será aplicado com os 
estudantes do referido colégio no primeiro semestre do ano letivo de 2014. 
 
 
PALAVRAS CHAVE – Física. Experimental. Interacionista. 

                                                 
1
 Mestre, Professor PDE/Turma 2013 e maviatroski@seed.pr.gov.br.  

2
 Doutor, Professor do Departamento de Física/UEPG e gersonkc@gmail.com. 


