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TÍTULO: 
Produção de material didático voltado ao ensino de física e a inclusão no ensino de física 
  

PRAZO DE EXECUÇÃO  
12 meses 

Julho de 2013 a Julho de 2014. 

ÁREA 
ENSINO DE FÍSICA 

ORIENTADOR 

Profª. Dr. Helena Libardi 

hlibardi@dex.ufla.br  

CO-ORIENTADOR 
Prof. Dr. Gilberto Lage 

glage@dex.ufla.br 

ENDEREÇO PARA CONTATO 
DEX - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

Universidade Federal de Lavras - Campus da UFLA 

Caixa Postal 3037 - CEP 37200-000 - Lavras MG 

Fone: (35) 3829-5101  

PALAVRAS-CHAVE 
Ensino de Física, Instrumentação, Material didático. 

BOLSISTAS ENVOLVIDOS NO PROJETO 
Sete bolsistas, para trabalharem com produção de material didático manipulativo com ênfase 
no ensino de física e ensino inclusivo. 

OBJETIVO GERAL 
Desenvolvimento de materiais didáticos para o ensino de física e inclusão no ensino de física. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Disponibilizar materiais didáticos instrumentais para serem utilizados junto às escolas de 
ensino médio; 

Desenvolver materiais didáticos visando a inclusão no ensino de física; 

Apoiar as disciplinas profissionalizantes do curso de Licenciatura em Física com a produção 
de material didático; 

Trabalhar junto ao PIBID, interagindo com os estudantes de licenciatura. 

Consolidar o uso do Laboratório de Ensino de Física, que contou com o apoio do projeto 
PAPP da UFLA em 2011;  

JUSTIFICATIVA  
Enfatizando a importância do uso da experimentação no ensino de Física e do ensino 
inclusivo, neste projeto pretendemos proporcionar aos estudantes do curso de Licenciatura em 
Física da UFLA a oportunidade de produzir materiais didáticos instrumentais para serem 
utilizados no seu futuro fazer profissional.  

Este projeto será desenvolvido junto ao Laboratório de Ensino de Física (LEF). O LEF conta 
com uma estrutura de computadores, uma pequena oficina e uma pequena biblioteca. 
Atualmente o espaço físico do laboratório está sendo utilizado pelas disciplinas 
profissionalizantes do curso como sala de apoio para aulas, produção de material e como sala 
de estudo para os estudantes cursando estas disciplinas. A sala também é utilizada pelos 
alunos bolsistas orientados por estes professores, como por exemplo, os bolsistas PIBID.  

Uma das propostas dos pesquisadores do LEF é dar suporte às atividades propostas pelo 
grupo de professores dedicados ao ensino de física. Estes professores estão engajados nas 
disciplinas profissionalizantes do curso e em projetos de pesquisa na área de ensino. 

No curso de Licenciatura em Física da UFLA, têm-se além dos quatro estágios 
supervisionados, as duas disciplinas de produção de material didático, uma de metodologia do 
ensino de Física, duas de aspectos didático-pedagógico da Física no Ensino Médio, uma de 
história da Física, uma de informática aplicada à educação e uma de temáticas atuais de 
ensino de Física. Em relação à educação inclusiva, o nosso curso oferece apenas a disciplina 
Libras, sendo obrigatória, acreditamos que a formação inclusiva de nossos alunos necessita 
ser feita nas disciplinas específicas do curso.  

Como apoio às disciplinas profissionalizantes, o LEF disponibilizará o trabalho destes 
bolsistas para a produção de material didático e oportunizará a estes bolsistas a experiência na 
pesquisa, desenvolvimento, avaliação e adaptação de material didático, o que contribuirá na 
sua formação como futuro professor. Ao avaliar, adaptar e reportar suas conclusões, estas 
atividades estarão contribuindo também na sua formação como pesquisador na área de ensino 
de física e/ou inclusão no ensino de física. Pretendemos, com a produção de materiais 
didáticos, desenvolver atividades que fogem das atividades tradicionais e enfatizem a prática 
de uma educação inclusiva. Ao mesmo tempo será incentivada a pesquisa por atividades para 
serem aplicadas com alunos de ensino médio que tornem a física mais próxima da sua 
realidade, permitindo uma formação mais diversificada dos nossos licenciandos. 

A produção de novos materiais para o ensino de física e para a educação inclusiva, bem como 
a avaliação de suas aplicabilidades, constitui um rico material para a pesquisa em ensino de 
física, além do ganho na qualidade do ensino de física na licenciatura. Ao trabalharmos com 
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produção de material didático estaremos interagindo com outros projetos do departamento 
voltados ao ensino, como o PIBID, projetos de iniciação científica e iniciação científica 
Junior, e com o Grupo de Estudos de Educação Inclusiva. 

 

IMPACTO DA PROPOSTA  
Para a elaboração e desenvolvimento dos materiais didáticos, os bolsistas deverão se 
familiarizar com a física envolvida nos conceitos físicos por traz das atividades que utilização 
tais materiais, além de desenvolver as habilidades exigidas para a confecção destes. 

A participação dos bolsistas neste trabalho fará com que ele permaneça na UFLA por um 
período maior, interagindo com os demais colegas, o que ajuda em sua formação geral.  

O apoio dos bolsistas na elaboração de materiais para as disciplinas profissionais do curso 
acarretará na melhoria da qualidade destas, pois otimizará o tempo dos alunos que frequentam 
a disciplina no preparo de suas atividades.  

O material preparado pelos bolsistas poderá ser utilizado pelos professores da educação 
básica, caso solicitado, levando para a escola e para os alunos do ensino básico mais 
ferramentas de aprendizagem. 

 

DIVULGAÇÃO DOS MATERIAIS 

O principal canal entre o Laboratório de Ensino de Física (LEF) e as escolas de ensino 
básico são nossos alunos de licenciatura que, tanto nos estágios supervisionados, como nos 
projetos de ensino que atuam junto às escolas, como o Pibid, fazem a ponte entre a 
universidade e o professor em atividade docente nas escolas, favorecendo a formação 
continuada. O material produzido ficará a disposição no LEF e poderá ser utilizado pelos 
alunos do curso e solicitados pelos professores das escolas.  

O LEF manterá em sua página na internet a relação do material didático desenvolvido que 
poderá ser disponibilizada para a comunidade. A relação do material didático inclusivo 
desenvolvido também será disponibilizada na página do NAUFLA. A possibilidade de 
empréstimo deste material e o endereço destas páginas serão divulgados para as escolas de 
ensino médio de Lavras. O material de inclusão digitalizado ficará em um repositório na 
página do NAUFLA e sua utilização deve respeitar as leis de direitos autorais. 

 

METODOLOGIA 

O professor orientador deste projeto é o principal responsável pela escolha do material 
didático a ser produzido. De pesquisa em artigos e sites de ensino de física e de circuitos 
eletrônicos alguns materiais já foram selecionados. Como ilustração segue uma lista com 
algumas sugestões de materiais didáticos:  

• Sistema Solar Rotativo em Miniatura 
• Visualizando Som Com Fluidos / variação de pressão 
• Indicador do nível de água com alarme para inclusão 
• Fotoscópio - Conversão de energia luminosa em energia elétrica. 
• Circuito de sensor de luz com LDR  
• Reaproveitando LASER de gravadora de DVD  
• Reaproveitando Display LCD  
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• Projetor de vídeo caseiro 
• Modelo do olho humano 
• Uso de brinquedos para estudo da mecânica 
• Desconstruindo e ensinando física – reengenharia 

 
Para digitalização e áudio-descrição de material didático para inclusão, diversos artigos de 
ensino e divulgação científica já foram selecionados. 

O auxílio para as disciplinas pedagógicas do curso acontecerá no caso de solicitação de 
material didático por parte dos professores das disciplinas para o coordenador. Este auxílio 
dependerá da disponibilidade dos bolsistas, uma vez que o coordenador possui uma lista de 
materiais para serem produzidos.  

A iniciativa do bolsista também é estimulada. Ele deverá também, através de consulta a 
artigos da área de ensino de física ou sites especializados, propor alguma atividade dentro de 
seu interesse. 

No apoio às disciplinas profissionalizantes do curso de licenciatura em física, os bolsistas, em 
contato com os orientadores e com os professores dos cursos, desenvolverão materiais 
didáticos para atender a demanda destes professores.   

Os bolsistas envolvidos neste projeto, com o apoio dos professores orientadores, serão 
responsáveis pela pesquisa sobre o material solicitado, relação de recursos necessários, 
projeto e desenvolvimento do material. O bolsista deverá também desenvolver um 
questionário avaliativo sobre cada material. O material desenvolvido, depois de testado, 
deverá ser aperfeiçoado pelo bolsista. O orientador acompanhará as etapas de pesquisa e 
elaboração do material, assim como auxiliará na análise dos resultados. 

Uma vez que um mesmo projeto será desenvolvido por um grupo de até 7 bolsistas, existe a 
necessidade de reuniões semanais com toda a equipe para acompanhamento e discussão das 
atividades. Nestas reuniões serão discutidos todos os processos envolvidos na produção dos 
materiais, como a pesquisa bibliográfica do assunto e das metodologias, algumas atividades 
que podem ser propostas para o material, teste das atividades, análise destes testes e 
adequação do material. Se possível, os bolsistas deverão ter alguns horários de trabalho em 
comum, para possibilitar um trabalho colaborativo e um melhor acompanhamento por parte 
do coordenador. A Escolha, elaboração e divulgação dos materiais produzidos será feita, 
sempre que possível, com a participação de todos nestas reuniões semanais. 

No final do período do projeto o bolsista deverá divulgar o material desenvolvido em um 
artigo pra ser submetido a um evento na área de ensino de ciências ou inclusão, ou em revista 
na área, onde utilizará o resultado do questionário avaliativo para analisar seus produtos.  

 

 

 
Helena Libardi 
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