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Prezado (a) Professor (a), 

 

 A minha carreira no Magistério efetivamente teve início no final da década de 1990, já 

que antes já auxiliava familiares, também professores,  nas atividades pedagógicas. 

 Nessa época, eu cursava Engenharia Civil, Na Escola de Minas, da Universidade 

Federal de Ouro Preto, o gosto por lecionar já fazia parte na minha vida, não só na escola 

como em aulas particulares. No final dessa década, fui cursar Pedagogia, na Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, curso que possibilitou a minha permanência na 

escola. 

 A minha experiência acadêmica é em escolas de Ensino Fundamental e Médio, 

algumas vezes fora da sala de aula, na coordenação pedagógica, auxiliando professores e 

estudantes no processo de ensino e aprendizagem, observando dificuldades nesse processo. 

 Em 2013, tive a oportunidade de ingressar no Programa de Pós Graduação: Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências, área de concentração Ensino de Física, da Universidade 

Federal de Ouro Preto, pensei ser interessante estudar e procurar uma forma, uma 

metodologia que pudesse auxiliar professores e estudantes no processo pedagógico, bem 

como utilizá-la em salada de aula, como professora. 

 Durante o curso, foi estudada a possibilidade de usar a ludicidade no ensino de física, 

esse Produto Educacional, então, é resultado do desenvolvimento da pesquisa intitulada “ O 

uso da ludicidade no Ensino de Física” realizada no âmbito do Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências/Física da Universidade Federal de Ouro Preto.  

 Este produto é formado por sequência didáticas, utilizando brinquedos científicos, 

jogos e experimentos como ferramenta pedagógica. 

Se quiser conhecer detalhes do desenvolvimento desta pesquisa, os estudos teóricos 

que a embasaram, acesse a dissertação na página www.mpec.ufop.br. 

 

http://www.mpec.ufop.br/
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FIGURAS 

 

Figura 1: Experimento da luz 

Figura 2: Mudança de estado físico da matéria 

Figura 3: Quatro estados físicos da matéria 

Figura 4: Características básicas de um típico globo de plasma. 
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SEQUENCIA DIDÁTICA: CAMINHO PARA APRENDIZAGEM 
 

Um dos maiores desafios dos professores é como elaborar um planejamento capaz de 

levar a turma a construir conhecimento e promover sua aprendizagem. Lerner (2000) diz que 

"o tempo é um fator de peso na instituição escolar: sempre é escasso em relação à quantidade 

de conteúdos fixados no programa, nunca é suficiente para comunicar aos estudantes tudo o 

que desejaríamos ensinar-lhes em cada ano escolar". 

A sequência didática (SD) seria uma maneira de tentar minimizar esse tempo escasso, 

pois é sucessão planejada de atividades progressivas e articuladas entre si, guiadas por um 

tema, um objetivo geral ou uma produção. é um instrumento pedagógico  

Zabala (1998) defende que ao pensar na configuração das sequências de atividades ou 

sequências didáticas (termos que utiliza como sinônimos) é um dos caminhos mais acertados 

para melhorar a prática educativa. Ele define as SD como “um conjunto de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que 

têm como um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”. 

(ZABALA, 1998, p.18). 

Um conjunto de funções que, para Zabala (1998), são relações interativas necessárias e 

que favorecem o processo ensino e aprendizagem, a partir do planejamento do professor. São 

elas: 

(a) planejar a atuação docente de uma maneira suficientemente flexível para permitir a 

adaptação às necessidades dos alunos em todo o processo de ensino/aprendizagem;  

(b) contar com as contribuições e os conhecimentos dos alunos, tanto no início das atividades 

como durante sua realização;  

(c) ajudá-los a encontrar sentido no que estão fazendo para que conheçam o que têm que 

fazer, sintam que podem fazê-lo e que é interessante fazê-lo;  

(d) estabelecer metas ao alcance dos alunos para que possam ser superadas com o esforço e a 

ajuda necessários;  

(e) oferecer ajudas adequadas, no processo de construção do aluno, para os progressos que 

experimenta e para enfrentar os obstáculos com os quais se depara;  

(f) promover atividade mental autoestruturante que permita estabelecer o máximo de relações 

como o novo conteúdo, atribuindo-lhe significado no maior grau possível e fomentando os 

processos de metacognição que lhe permitam assegurar o controle pessoal sobre os próprios 

conhecimentos e processos durante a aprendizagem;  

(g) estabelecer um ambiente e determinadas relações presididos pelo respeito mútuo e pelo 
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sentimento de confiança, que promovam a autoestima e o autoconceito;  

(h) promover canais de comunicação que regulem os processos de negociação, participação e 

construção;  

(i) potencializar progressivamente a autonomia dos alunos na definição de objetivos, no 

planejamento das ações que os conduzirão a eles e em sua realização e controle, 

possibilitando que aprendam a aprender;  

(j) avaliar os alunos conforme suas capacidades e seus esforços, levando em conta o ponto 

pessoal de partida e o processo por meio do qual adquirem conhecimento e incentivando a 

autoavaliação das competências como meio para favorecer as estratégias de controle e 

regulação da própria atividade. (ZABALA, 1998, p. 92-93).  

Para Dolz e Schneuwly (2004, apud Lousada, 2009, p.167) afirmam que uma SD 

consiste em um conjunto de atividades pedagógicas organizadas, de sistemática, com base em 

um gênero textual que são como instrumentos que permitem agir em situações de 

comunicação diversas. 

 As SD permitem ao professor avaliar a pertinência ou não de cada uma das atividades, 

a necessidade de outras ou a ênfase que devemos lhes atribuir. São organizadas de acordo com 

os objetivos que o professor quer alcançar de forma gradual, tendo como ponto de partida 

níveis de conhecimento que os estudantes já dominam para chegar aos níveis que eles 

precisam dominar.  

Nesse sentido, o uso da sequência didática, como recurso pedagógico, permite um 

novo olhar sobre a organização curricular, enfatizando o ensino pautado em investigação, por 

meio de condições do dia a dia. As problematizações são ponto de partida que levem o 

estudante a conferir o seu conhecimento prévio com o conhecimento apresentado no espaço 

de aprendizagem, levando-o a se apropriar de novos significados, novos métodos de 

investigação e a produzir novos produtos e processos.  

Como as SD propiciam ao estudante construir seu conhecimento, Freire (2002) 

enfatiza que:  

 

Ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não é memorizar 

o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do professor. Ensinar e aprender 

têm que ver com o esforço metodicamente crítico do professor de desvelar a 

compreensão de algo e com empenho igualmente crítico do aluno ir entrando como 

sujeito em aprendizagem, no processo de desvelamento que o professor ou 

professora deve deflagrar. (FREIRE, 2002, p.45),  
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

O uso da ludicidade para ensino de Física 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A ludicidade, mais especificamente na educação básica, pode se tornar um excelente 

instrumento para os docentes transformarem suas práticas pedagógicas, possibilitando, por 

meio da inserção de brinquedos científicos e experimentos no ensino de Física, propiciando a 

‘plenitude da experiência’, segundo Luckesi (1998). Aproximando o conceito teórico da 

prática, possibilitando ao estudante do Ensino Médio não só aprendizado, mas o gosto pela 

Física. 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GERAL: Investigar a aprendizagem de estudantes do Ensino Médio, a partir do 

emprego da ludicidade, como ferramenta pedagógica nas aulas de Física. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Compreender a relação do lúdico com o ensino e com o aprendizado. 

- Reconhecer que o papel do lúdico não é meramente recreativo. 

- Relacionar os conceitos explorados de forma lúdica como o conteúdo de Física. 

- Compreender que conceitos da Física explicam o funcionamento do Globo de Plasma e dos 

experimentos:. 

- Evidenciar o lúdico como objeto importante no desenvolvimento e na aprendizagem de 

Física. 

- Entender que o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos científicos exige 

construção e re-construção de conhecimentos. 

- Despertar e manter o interesse dos estudantes. 

 

TEMA: Fibra Óptica 

 

MÓDULO 1  

Duração Conteúdo Habilidades 

2 horas/ aula de 50 minutos Óptica: refração, reflexão e  Buscar e pesquisar em 
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reflexão total quaisquer fontes em que os 

conceitos e informações. 

 Raciocinar logicamente.  

 Decidir com base em 

princípios, e de agir, no 

momento oportuno, de acordo 

com as decisões tomadas.  

 

Descrição das Atividades: 

 

Nesta etapa, o professor tem a função de apresentação do experimento da luz, fazem a 

montagem do mesmo, com ajuda dos estudantes. 

Para a atividade utiliza-se uma garrafa pet transparente, com um pequeno orifício onde é 

inserido um canudinho, um funil e uma caneta laser.  

Um estudante fica responsável em manter a garrafa cheia de água, com auxílio do funil e 

outro responsável pela iluminação do orifício. A partir da colocação da água no funil e 

iluminação do orifício conforme (Fig. 1), o professor deve questionar os estudantes o que se 

observa. 

 

 
Figura 1: Experimento da luz 

Disponível em < http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-raio-que-faz-a-curva/>. Acesso 5 mar 2016 

 

 O docente deve disponibilizar o vídeo ilustrativo “A luz faz curva” (Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=F69tWoZa4ic>) e intermediar uma discussão sobre o 

vídeo e o experimento feito. Ao final das atividades, o professor deve perguntar aos alunos 

que conceitos físicos estão presentes no experimento. 

 Os estudantes devem elaborar uma pesquisa sobre refração, reflexão e reflexão total, o 

que é e exemplos de onde se podem perceber esses conceitos presentes no cotidiano.  

 

Critérios de Avaliação Recursos Didáticos Utilizados 

O professor precisa, durante este módulo, usar critérios de 

avaliação que englobem a participação e interesse dos 

Garrafa pet transparente 

Canudinho,  

https://www.youtube.com/watch?v=F69tWoZa4ic
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estudantes e pesquisa pedida. Funil 

Caneta laser (luz verde) 

Datashow 

Nootebook 

 

MÓDULO 2  

Duração Conteúdo Habilidades 

2 horas/ aula de 50 minutos Óptica: refração, reflexão e 

reflexão total 
 Buscar e pesquisar em 

quaisquer fontes em que os 

conceitos e informações. 

 Raciocinar logicamente.  

 Negociar, administrar pressões 

e de gerenciar conflitos.  

 

Descrição das Atividades: 

 

De início, o professor apresenta a avaliação da pesquisa feita no módulo anterior e o entrega 

aos estudantes, explicando quais foram os direcionamentos tomados de acordo com os 

resultados.  

O professor apresenta, nesta fase, os conceitos da Física (Óptica). Ele (o professor) deve 

proporcionar que a explanação sobre os conceitos aconteça paralelamente com a pesquisa 

feita pelos estudantes e propõe exercícios sobre o assunto. 

Terminada esta etapa, Os estudantes são divididos em grupos de 3 integrantes para elaborar e 

seleção de imagens sobre o que é FO e sua aplicação. As imagens devem ser armazenadas em 

pen drive para atividade futura. 

 

Critérios de Avaliação Recursos Didáticos Utilizados 

O professor precisa, durante este módulo, usar critérios de 

avaliação que englobem a participação e a resolução dos 

exercícios. 

Datashow 

Nootebook 

Livro didático e lista de 

exercícios 

Caderno 

 

MÓDULO 3 

Duração Conteúdo Habilidades 

2 horas/ aula de 50 minutos Óptica: refração, reflexão e 

reflexão total 
 Buscar e pesquisar em 

quaisquer fontes em que os 

conceitos e informações. 

 Raciocinar logicamente.  

 Negociar, administrar pressões 

e de gerenciar conflitos.  
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Descrição das Atividades: 

 

De início, o professor faz questionamentos sobre o conteúdo da pesquisa pedida e imagens 

selecionadas. Ele faz um paralelo sobre o princípio de funcionamento dos cabos de fibra 

óptica e os conceitos estudados no módulo anterior, aprofundando o estudo sobre FO e propõe 

exercícios sobre o assunto. 

 

Critérios de Avaliação Recursos Didáticos Utilizados 

O professor precisa, durante este módulo, usar critérios de 

avaliação que englobem a participação, a pesquisa e a 

resolução dos exercícios. 

Datashow 

Nootebook 

Livro didático e lista de 

exercícios 

Caderno 

 

MÓDULO 4 

Duração Conteúdo Habilidades 

2 horas/ aula de 50 minutos Óptica: refração, reflexão e 

reflexão total 
 Buscar e pesquisar em 

quaisquer fontes em que os 

conceitos e informações. 

 Raciocinar logicamente.  

 Negociar, administrar pressões 

e de gerenciar conflitos.  

 

Descrição das Atividades: 

 

Durante a aula, os estudantes, utilizarão a Sala de Informática da Escola, para criar e editar 10 

slides sobre os conceitos científicos da FO, utilizando as imagens selecionadas e o recurso 

PowerPoint, com a supervisão e auxílio do professor. Os estudantes deverão fazer os últimos 

ajustes em casa e apresentar no módulo seguinte. 

 

Critérios de Avaliação Recursos Didáticos Utilizados 

O professor precisa, durante este módulo, usar critérios de 

avaliação que englobem a participação e processo de criação 

dos slides. 

Computador ou nootebook 

Pen drive 

 

MÓDULO 5 

Duração Conteúdo Habilidades 

2 horas/ aula de 50 minutos Óptica: refração, reflexão e  Buscar e pesquisar em 
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reflexão total quaisquer fontes em que os 

conceitos e informações. 

 Raciocinar logicamente.  

 Negociar, administrar pressões 

e de gerenciar conflitos.  

 

Descrição das Atividades: 

Durante a aula, os estudantes fazem a apresentação e as considerações finais sobre o tema 

estudado. 

 

Critérios de Avaliação Recursos Didáticos Utilizados 

O professor precisa, durante este módulo, usar critérios de 

avaliação que englobem a participação e apresentação e as 

considerações finais dos estudantes. 

Computador ou nootebook 

Datashow 

Pen drive 

 

II. TEMA: Globo de Plasma 

 

MÓDULO 1  

Duração Conteúdo Habilidades 

2 horas/ aula de 50 minutos Estados físicos da matéria  Buscar e pesquisar em 

quaisquer fontes em que os 

conceitos e informações. 

 Raciocinar logicamente.  

 Decidir com base em 

princípios, e de agir, no 

momento oportuno, de acordo 

com as decisões tomadas.  

 

Descrição das Atividades: 

 

O professor tem a função de rever os conteúdos sobre “mudança do estado físico da matéria”, 

questionando os estudantes sobre o assunto, pedindo exemplos.  

 
Figura 2: Mudança de estado físico da matéria 

Disponível em < http://quimicamenteonline.blogspot.com.br/2013/04/mudanca-de-estado-fisico.html>. Acesso 

15 dez 2015 
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A partir da revisão perguntar aos estudantes sobre o que sabem sobre a existência de um 

quarto estado físico da matéria, que não é tão comum aqui na Terra.  

 

 

Figura 3: Quatro estados físicos da matéria 

Disponível em <http://rangelpf.blogspot.com.br/2012/01/plasma-o-4-estado-fisico-da-materia.html>. Acesso 15 

dez 2015 

 

 Os estudantes devem elaborar uma pesquisa sobre os estados físicos da matéria e 

exemplificar onde pode-se encontrar o quarto estado.  

 

 

Critérios de Avaliação Recursos Didáticos Utilizados 

O professor precisa, durante este módulo, usar critérios de 

avaliação que englobem a participação e interesse dos 

estudantes e pesquisa pedida. 

Internet 

Nootebook 

Livro didáticoe outros livros 

Caderno 

 

MÓDULO 2  

Duração Conteúdo Habilidades 

2 horas/ aula de 50 minutos Descarga elétrica 

Estado físico da matéria: 

plasma  

Emissão (feixe de luz) 

Condução elétrica  

 Buscar e pesquisar em 

quaisquer fontes em que os 

conceitos e informações. 

 Raciocinar logicamente.  

 Negociar, administrar pressões 

e de gerenciar conflitos.  

 

Descrição das Atividades: 

 

De início, o professor apresenta a avaliação da pesquisa feita no módulo anterior e o entrega 

aos estudantes, explicando quais foram os direcionamentos tomados de acordo com os 

resultados.  

Nessa etapa, utilizando o globo de plasma, realiza uma aula experimental. Inicialmente expõe-

se o experimento sobre a bancada e antes da realização da atividade permitir que os estudantes 
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interajam com o equipamento. Após o contato inicial com o brinquedo didático – experimento 

do globo de plasma, o professor solicita aos estudantes que observem o que acontece quando 

o globo é ligado e se toca a superfície do mesmo. 

 

 
Figura 4: Características básicas de um típico globo de plasma. 

Disponível em < http://mc2h2o.blogspot.com.br/2009/03/bola-de-plasma.html>, adaptado. Acesso 15 dez 2015 

 

Depois pergunta aos estudantes sobre: o que observaram, o que acontece quando o globo é 

tocado, o que há dentro do globo. As respostas devem ser anotadas. 

Terminada esta etapa, Os estudantes são divididos em grupos de 3 integrantes para elaborar 

uma pesquisa a construção e funcionamento do globo de plasma.  

 

Critérios de Avaliação Recursos Didáticos Utilizados 

O professor precisa, durante este módulo, usar critérios de 

avaliação que englobem a participação. 

Globo de plasma 

 

MÓDULO 3 

Duração Conteúdo Habilidades 

2 horas/ aula de 50 minutos Descarga elétrica 

Estado físico da matéria: 

plasma  

Emissão (feixe de luz) 

Condução elétrica  

Estudo dos gases 

 Buscar e pesquisar em 

quaisquer fontes em que os 

conceitos e informações. 

 Raciocinar logicamente.  

 Negociar, administrar pressões 

e de gerenciar conflitos.  

 

Descrição das Atividades: 

 

De início, o professor faz questionamentos sobre a pesquisa, e ouvir dos estudantes sobre as 

suas dúvidas. 

A partir das perguntas, estudar os conceitos de eletricidade, como descarga elétrica, emissão 

(feixe de luz), condução elétrica. Propor exercícios. 

http://mc2h2o.blogspot.com.br/2009/03/bola-de-plasma.html
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Critérios de Avaliação Recursos Didáticos Utilizados 

O professor precisa, durante este módulo, usar critérios de 

avaliação que englobem a participação, a pesquisa e a 

resolução dos exercícios. 

Datashow 

Nootebook 

Livro didático e lista de 

exercícios 

Caderno 

 

MÓDULO 4 

Duração Conteúdo Habilidades 

2 horas/ aula de 50 minutos Descarga elétrica 

Estado físico da matéria: 

plasma  

Emissão (feixe de luz) 

Condução elétrica  

 Buscar e pesquisar em 

quaisquer fontes em que os 

conceitos e informações. 

 Raciocinar logicamente.  

 Negociar, administrar pressões 

e de gerenciar conflitos.  

 

Descrição das Atividades: 

 

Nesse módulo, o professor deve retomar as discussões da aula anterior e iniciar o estudo sobre 

o plasma e estudo de gases: gás inerte ou gás nobre. 

O docente pode repetir o experimento com o globo de plasma e fazer novas perguntas ou 

repetir as já feitas. Pedir aos estudantes que façam o registro, completando ou corrigindo a 

pesquisa. 

Ao final da aula, o professor deve pedir aos estudantes que selecionem imagens sobre a 

presença do plasma na natureza e a armazenem em pen drives. 

 

Critérios de Avaliação Recursos Didáticos Utilizados 

O professor precisa, durante este módulo, usar critérios de 

avaliação que englobem a participação, os registros. 

Computador ou nootebook 

Globo de plasma 

Caderno 

 

MÓDULO 5 

Duração Conteúdo Habilidades 

2 horas/ aula de 50 minutos Descarga elétrica 

Estado físico da matéria: 

plasma  

Emissão (feixe de luz) 

Condução elétrica  

 Buscar e pesquisar em 

quaisquer fontes em que os 

conceitos e informações. 

 Raciocinar logicamente.  

 Negociar, administrar pressões 

e de gerenciar conflitos.  
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Descrição das Atividades: 

 

Durante a aula, os estudantes, utilizarão a Sala de Informática da Escola, para criar um vídeo 

com as imagens selecionadas e os conceitos estudados, sendo supervisionados e auxiliados 

pelo professor. Os estudantes deverão fazer os últimos ajustes em casa e apresentar no módulo 

seguinte. 

 

Critérios de Avaliação Recursos Didáticos Utilizados 

O professor precisa, durante este módulo, usar critérios de 

avaliação que englobem a participação e apresentação e as 

considerações finais dos estudantes. 

Computador ou nootebook 

Datashow 

Pen drive 

 

MÓDULO 6 

Duração Conteúdo Habilidades 

2 horas/ aula de 50 minutos Descarga elétrica 

Estado físico da matéria: 

plasma  

Emissão (feixe de luz) 

Condução elétrica  

 Buscar e pesquisar em 

quaisquer fontes em que os 

conceitos e informações. 

 Raciocinar logicamente.  

 Negociar, administrar pressões 

e de gerenciar conflitos.  

 

Descrição das Atividades: 

Durante a aula, os estudantes fazem a apresentação e as considerações finais sobre o tema 

estudado. 

 

Critérios de Avaliação Recursos Didáticos Utilizados 

O professor precisa, durante este módulo, usar critérios de 

avaliação que englobem a participação e apresentação e as 

considerações finais dos estudantes. 

Computador ou nootebook 

Datashow 

Pen drive 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os professores devem se reunir em grupos e produzir propostas esquemáticas de 

Sequência Didática de Física, sobre qualquer outro tema. 

Como qualquer outra variável metodológica, as características da proposta dependem 

das finalidades que a comunidade acadêmica atribui ao ensino: a) Professores e professoras 

têm que dispor de todos os dados que permitam conhecer em todo momento que atividades 
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cada estudante precisa para sua formação. b) O estudante necessita de incentivos e estímulos. 

c) A informação que os familiares do estudante recebem também tem uma incidência 

educativa e não deve ser ignorada. d) A escola, a equipe docente e pedagógica, a fim de 

garantir a continuidade e a coerência no percurso do estudante, tem que dispor de todos os 

dados necessários para este objetivo. 

Finalmente, a administração educacional é gerida por professores, portanto, seria 

lógico que permitissem a interpretação do caminho seguido pelos estudantes, conforme 

modelos tão complexos como complexa é a tarefa educativa. 
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