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EMENTA
Reﬂexão sobre o que é Física, a sica que se aprende e a que se ensinam os obje vos de seu ensino no
Ensino Médio. Apresentação de diversos métodos tais como resolução de problemas. Uso da
História da Física, de materiais didá cos e recursos tecnológicos, modelagem matemá ca e
experimentos de laboratório para o ensino de Física com vistas ao planejamento de unidades
didá cas. Principais técnicas de ensino e metodologia de aprendizagem para o ensino de Física.
Planejamento de projetos interdisciplinares. Análise, avaliação e escolha de livros didá cos de Física
para o Ensino Médio. Implementação, por meio de aulas simuladas, das aulas preparadas. Métodos
avalia vos em Física. A temá ca abrangerá as áreas de Introdução à Física (o que é Física e sua
importância, unidades de medida, grandezas sicas, vetores, cinemá ca).
OBJETIVOS
Desenvolver reﬂexões crí cas a respeito das interações entre a Física e os processos de ensinoaprendizagem da escola atual. Adquirir habilidade no preparo de uma unidade didá ca e na
pesquisa para o seu desenvolvimento no âmbito do Ensino Médio. Adquirir habilidade de fazer
conexões entre os conhecimentos da Física e de outros campos através de projetos escolares
interdisciplinares. Desenvolver técnicas para avaliar corretamente o aprendizado em Física e descobrir
as principais diﬁculdades do aluno. Analisar e avaliar livros didá cos e outros recursos.
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