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ABSTRACT

At the beginning of the first  semester  of 2020, the class of the seventh phase of Licenciatura-

Physica of the Federal Institute of Santa Catarina - Campus Rio do Sul UU - was presented the

Integrator Project in which it would encompass three disciplines, being: Technologies for Physics

Teaching, Supervised Internship II and Inclusive Education. With the aim of integrating activities

and tasks, thus resulting in a video class, in addition to showing that the subjects are all related, not

treating them related.
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RESUMO

No início do primeiro semestre de 2020, foi apresentado a turma da sétima fase de Licenciatura-

Física do Instituto Federal Catarinense -  Campus Rio do Sul U-U – o Projeto Integrador no qual

englobaria três disciplinas, sendo, Tecnologias para o Ensino de Física, Estágio Supervisionado II e

Educação Inclusiva. Tendo como intuito a integração de atividades e tarefas, resultado assim em

uma vídeo-aula,  além de mostrar  que as disciplinas  estão todas relacionadas,  não tratando elas

separadamente. 
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1. INTRODUÇÃO

O  Projeto  Integrador  tem  como  intuito  a  integração  de  atividades  e  tarefas  de  três

disciplinas obrigatórias contidas na grade do curso de Licenciatura em Física, estas por sua vez

prevista para o primeiro semestre de 2020, tais disciplinas foram, Tecnologias para o Ensino de

Física, Estágio Supervisionado II e Educação Inclusiva 

O projeto teve auxilio  dos  professores  das respectivas  disciplinas,  auxiliando assim na

montagem do material. Esse material é composto por um vídeo-aula que contém aspectos de cada

disciplina e suas interações. Esse vídeo foi preparado para uma turma do 1º ano do Ensino Médio

no Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul U-U, sendo que este médio é integrado com o

técnico em informática. 

A vídeo-aula foi montada para apresentar para o Ensino Médio, uma vez que não é possível

ter atividade presencial, já que no momento a instituição encontra-se fechada devido a pandemia do

novo  Coronavírus  SARS-CoV-2,  também  conhecido  como  Covid-19.  Dessa  forma,  todas  as

atividades estão sendo realizadas de forma Remota. 

Mesmo com atividades remotas,  a instituição deve tentar seguir  seus objetivos,  onde o

(IFC-2015), traz ainda  objetivo: 

Formar  cidadãos  conscientes  de  suas  responsabilidade  e  sabedores  de  seus  direitos  e

deveres perante a sociedade, que respeitem as diferenças e saibam usar seus conhecimentos

técnicos para promover o bem estar de todos, bem como o desenvolvimento tecnológico

sem  esquecer  a  sustentabilidade[…].  […]  Contendo  uma  formação  cidadã  e  ética,

desenvolvendo  o  pensamento  crítico  e  a  autonomia  intelectual,  tendo  como  base  os

fundamentos científico-tecnológicos, socio-históricos e culturais.

Diante disso vemos mais uma justificativa para tal  integração, além do modo como as

aulas devem ser pensadas, mesmo que remotas. Dessa forma, procurei dar uma aula significativa

aos alunos, não apresentado apenas como é realizado determinada conta. Para que assim o estudante

consiga enxergar a física em seu cotidiano, assim o estudante poderá ter um olhar crítico diante dos

fenômenos em seu cotidiano. 



As atividades de forma remota acaba por prejudicar um pouco a interação dos alunos, onde

temos  que  de  acordo  com PEREIRA e  JUNIOR  (2014)  temos  que  diante  da  perspectiva  de

Vygotsky, sua teoria foi desenvolvida em cima de quatro planos de origem do conhecimento que,

quando interagem, formam o indivíduo. Os quatro planos são: filogênese, ontogênese, sociogênese

e microgênese. Filogênese trata-se do plano da espécie do indivíduo como um todo, ontogênese

refere-se à história de desenvolvimento do indivíduo, sociogênese a toda a história e cultura da

sociedade e a microgênese refere-se aos pequenos acontecimentos de cunho individual que ocorrem

na vida do ser.

Assim, essas atividades remotas dificulta a perspectiva do professor para seus alunos, uma

vez que não há essa interação. Contudo me fundamento nela, pois mesmo os alunos não interagindo

durante as aulas eles podem interagir  entre si.  Fora que alguns aspectos históricos tem que ser

levado em conta para construção do conhecimento

2. PROJETO INTEGRADOR

O projeto integrador consistiu na utilização de recursos e conhecimentos obtidos em outras

três  disciplinas,  sendo  elas,  Tecnologias  para  o  Ensino  de  Física,  Estágio  Supervisionado  II  e

Educação Inclusiva, para montar uma vídeo aula, sendo que neste vídeo teria que conter aspectos e

conteúdos vistos nestas disciplinas, além da própria física. O detalhamento de cada está nas seções

as seguir.

2.1 Tecnologias para o Ensino de Física

Tecnologias  para o ensino  tem como intuito  o aprendizado tanto  de novas  tecnologias

quanto de tecnologias já existentes, para assim ser utilizado em sala de aula. Tal disciplina também

aborda aspectos históricos, assim como é tratado também conceitos relacionados a algoritmos, para

que pudéssemos assim criar um raciocínio lógico para aplicações,  em específico na vídeo-aula,

assim como utilização de novas tecnologias. 

Diante disso,  foi  montado uma vídeo-aula no qual  seria  apresentado para o 1º  ano do

Ensino Médio (EM), sendo sobre Energia Cinética e Conservação de Energia. Diante disso, montei



uma animação realizada no scratch, tendo o intuito de auxiliar os alunos em seu aprendizado. A

animação era sobre Energia cinética, onde o personagem sonic poderia se mover, este movimento

deveria ser coordenado pelos estudantes. Foi apresentado então o conceito de que um corpo quando

está em movimento possui Energia Cinética, em seguida apresentei a equação de Energia Cinética e

logo em seguida pedia para que os estudantes calculasse a Energia Cinética do personagem. Para

efeitos de cálculo, a massa e a velocidade foi definida anteriormente.  

O recurso tecnológico utilizado para a vídeo-aula foi uma mesa digitalizadora, programa

paint utilizado como quadro, além do software OBS que utilizei para gravação. O aprendizado de

fazer uma vídeo-aula foi de grande valia, uma vez que pude aprender a utilizar tantos os programas

quantos a mesa digitalizadora, sendo que nesta última tive uma maior dificuldade pra se acostumar,

uma vez que a textura é completamente diferente de uma lousa ou de um papel.  

Assim é possível constatar a utilização de uma tecnologia que pode ser usada no Ensino de

Física, e sua funcionalidade. Outro fator é o fato de que alguns alunos podem ser inseridos em

meios tecnológicos, podendo a vir ser um intermédio para a aprendizagem do aluno. 

Um ponto importante a se destacar é que tecnologia para o ensino não está relacionada

apenas a recursos eletrônicos, mas também a recursos não eletrônicos. Contudo, devido a situação

atual da pandemia, os recursos utilizados para a gravação foram todos eletrônicos.

2.1.1 Código Scratch

Durante a vídeo aula foi utilizado de um recurso de animação para facilitar a visualização

dos alunos no conteúdo relacionado a Energia Cinética. Esta animação consistia de um jogo no

Scratch,  no qual o aluno tinha que movimentar o Sonic e assim calcular a Energia Cinética do

personagem, uma vez que a massa e a velociade do personagem já tinha sido estipulada.  

Para a preparação dessa animação, apenas o código foi de minha autoria, uma vez que o

plano de fundo o próprio site do scratch fornece alguns modelos. Dessa forma decidi trabalhar com

o personagem Sonic. Para a escrita desse código, foi necessário o estudo de uma lógica básica de

programação para assim fazer com que o personagem pudesse correr tanto pra frente quanto pra traz

quando fosse usado as setas do computador, e o personagem também pulava quando era apertado a

tecla tab. No processo de movimentação do personagem, tinha um segundo personagem no qual

aparecia a fala relacionado ao conceito em si de energia cinética. 



Quanto  ao  conteúdo  de  física,  ele  reforça  que,  uma vez  um corpo  de  massa  está  em

movimento possui  energia  cinética .  O jogo por  sua vez  contribui  nessa visualização,  além de

enfatizar a parte conceitual do conteúdo, facilitando assim a visualização da pra equação e como

manipular a mesma. 

2.2 Estágio Supervisionado II

Em  um  período  do  Estágio  Supervisionado  II  houve  um   momento  da  docência

compartilhada, tendo a exibição aos alunos de uma vídeo-aula relacionada ao conteúdo de Energia

Cinética, como citada no item anterior. Sendo uma aula de 30 min, contendo uma revisão sobre

momento linear e conceituação de trabalho, para assim partir para Energia Cinética e Conservação

de Energia. O planejamento desta vídeo-aula encontra-se no Apêndice A. 

Essa docência foi de grande valia, uma vez que pude revisitar o conteúdo, e ver algumas

falhas minhas que ficaram para trás. Já quanto a vídeo-aula, pude ter a experiência de utilizar uma

mesa digitalizadora,  além de gravar uma aula, e poder rever para poder melhorar nas próximas

vezes

Tive um grande aprendizado em preparar uma vídeo-aula, sendo um ótimo momento para

se utilizar das disciplinas de Ensino de Física quanto pedagógicas. Contudo, não vejo como recurso

para ministrar aulas, pois como já dito não há uma interação professor-aluno efetiva, dificultando o

andamento da disciplina. Contudo, essa docência compartilhada foi de grande valia, uma vez que

você se sente mais confortável quando for para o Estágio III, onde será o de regência, pois será com

mesma turma. Além de poder ganhar experiência em sala de aula. 

2.3 Educação Inclusiva

Em Educação Inclusiva tivemos um ótimo aprendizado para ter o entendimento dos alunos

em sala de aula. Dessa forma, tive cuidado quando fui montar o vídeo, uma vez que tinha uma

aluno autista de grau 1 na turma. Assim, tive o cuidado com analogias, e tentar ser uma pouco direto

nas explicações, e a medida que for usado deixar claro que é uma analogia ou alguma figura de

linguagem. Isso pode ser visto no vídeo, ou até mesmo na plano que segue no apêndice A. Dessa

forma não tive tanta dificuldades assim, já que a turma só tinha uma aluna com grau 1 de autismo. 



3. CONCLUSÃO

O objetivo do projeto integrador foi concluído, uma vez foi possível utilizar das disciplinas

que  compunham  o  projeto  durante  a  vídeo-aula,  além  da  própria  física  como  já  citado.  Essa

integração foi de grande valia, já que não correria o risco de fazer a mesma atividade em disciplinas

diferentes. Fora que essa é a ideia central, juntar o aprendizado de n disciplinas aplicadas há algum

objetivo. Assim como o aprendizado de tecnologias, como scratch no qual é preciso ter uma lógica

inicial de programação

Uma sugestão para próximas aplicações é montar uma questionário no Google Forms, para

assim ter um respaldo dos alunos, e não apenas dos professores. Podendo assim, ter uma concepção

diferente, uma visão de quem está aprendendo. 

Outra sugestão é que esse projeto integrador pode ser utilizado em outras turmas, já que

serve  para  o  aluno  entender  que  as  disciplinas  não  estão  em  “caixas”,  onde  todas  elas  estão

conectadas. 

Apesar da inserção das tecnologias, há um problema quando se fala de avaliação, ou até

mesmo  sabe  se  o  aluno  está  aprendendo,  já  que  devido  a  pandemia  pode  ser  observado

complicações  para  ministrar  as  aulas,  ou  até  mesmo  gravar,  já  que  não  sabemos  se  o  aluno

realmente assistiu e se realmente entendeu o conceito da física. Outro problema, é que não há uma

interação com professor.  Porém, apesar dessas dificuldades, o uso dessas tecnologias em época de

pandemia é de grande importância, sendo assim um recurso para poder realizar o trabalho. 
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Planejamento  da Docência Compartilhada

Plano de Aula
Instituição: Instituto Federal Catarinense
Disciplina: Física 
Docentes: Eduardo Lourenço Fabio de Lima 
Série/Ano: 1ºano – EM
Unidade didática: Mecânica

Conteúdo disciplinar: Energia Cinética

OBJETIVO: Compreender conceitos de energia cinética,  identificando situações em que este
conceito encontra-se presente, por meio da utilização de experimentos virtuais e explicações em
vídeo, para o entendimento da física em seu cotidiano

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Introdução a Energia;  Transformações e Tipos de energia;
Conservação de Energia; Energia Cinética

TEMPO ESTIMADO:  Vídeo-aula com duração de 20 minutos.

AÇÕES INCLUSIVAS:  Devido  a  presença  de  dois  aluno  com autismo de  grau  1  na  turma,
algumas ações inclusivas serão utilizadas. Durante a comunicação ser direto e formal, não utilizar
figuras de linguagem como metáforas. Evitar o desvio do foco, utilizando figuras simples. Deixar
claro,  desde o início da videoaula  qual  será o assunto abordado e apresentar  a  sequência  do
conteúdo a ser seguida.

RECURSOS UTILIZADOS: Será utilizado o programa OBS (Open Broadcaster Software) para a
apresentação da aula. Utilização do software online Scratch para a programação de um objeto de
aprendizagem que simula o comportamento  de um corpo, onde permite que os alunos variem a
massa ou a velocidade deste corpo.Utilizar PowerPoint para montar animações referente aos tipos
de energia e seu contexto histórico, além da utilização do “PhET” para algumas simulações.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS/ Roteiro: 
-  Iniciar com uma apresentação breve e apresentar o conteúdo a ser estudado 

- Revisão sobre conservação de momento, utilizando animações no “PhET” e usando quadro
para discutir as equações, e trabalho realizado  



- Partir para as animações realizadas no PowerPoint referente aos tipos de energia e seu contexto
histórico. 

-   Discutir energia cinética no cotidiano, facilitando assim a visualização dos alunos.

-   Usar  Scratch  para  mostrar  programas  relacionados  com  Energia  Cinética,  mostrando  a
associação da Energia cinética com a velocidade e a massa do corpo.
- Finalizar o vídeo fazendo um fechamento do assunto. 

REFERÊNCIAS: 
GREF, Física. 4. ed., v. 1. São Paulo: Edusp, 1998. 

PIETROCOLA,  Maurício;  POGIBIN,  Alexander;  ANDRADE,  Renata  de;  ROMERO,  Talita
Raquel. Física em contextos: pessoal, social e histórico. v.2. São Paulo: FTD, 2011.

HEWITT, P. G. Física Conceitual. 9.ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.

RIO DO SUL, 22 DE JUNHO DE 2020


	APÊNDICES

