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   Este produto educacional é destinado aos formadores de professores e consiste na
descrição detalhada de um planejamento de curso de formação para professores de
Ensino de Ciências com foco em Metodologias Ativas (MA) e o uso de Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). 

   Neste planejamento de curso são apresentados caminhos e referenciais teóricos
essenciais para trabalhar com estratégias pedagógicas inovadoras, como foco nas
Metodologias Ativas as quais podem ser potencializadas como o uso das TDIC para o
Ensino de Ciências. Este produto pode contribuir tanto para a formação inicial como
para a formação continuada de professores, permite sua aplicação tal como
apresentado e também poderá servir como um referencial para novas propostas de
curso. 

   Este caderno eletrônico foi preparado a partir da realização de uma pesquisa de
mestrado intitulada METODOLOGIAS ATIVAS ALIADAS AO USO DAS
TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: ELABORAÇÃO,
IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA
PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS junto ao Programa de Pós-Graduação em Formação

Científica, Educacional e Tecnológica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), campus de Curitiba.

   Esperamos que nosso trabalho de pesquisa e este caderno eletrônico possam
contribuir para boas discussões e aprendizados para todos os envolvidos com o
Ensino de Ciências.

SOBRE O CADERNO...

Karyne Baptista de Souza Cruz.
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INTRODUÇÃO
1

   É indiscutível que o professor do Ensino de Ciências, necessita ter o domínio dos
conhecimentos para lecionar, entretanto, somente esse atributo não é o suficiente
para um adequado atendendo as necessidades atuais do ensino aprendizagem.

Considerando o apresentado pelos autores Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011,
p.32) a atuação dos professores, especialmente no Ensino de Ciências, se constitui em
“um conjunto de saberes e práticas que não se reduzem a um competente domínio
dos procedimentos, conceituações, modelos e teorias científicos”, mas abrange muito
mais em sua prática profissional. Enquanto Kenski (2013, p.52) considera que o
“desafio maior é poder pensar na formação diferenciada para a ação nessa nova
realidade, sobretudo os educadores, ou seja, os que têm, no exercício do ensino
diferenciado e contínuo, a dinâmica que orienta novos aprendizados”.

   Além dos conhecimentos científicos, a formação de professores deve proporcionar
vivências, experiências e reflexões contribuindo para que os professores, ou futuros
professores, se sintam encorajados a transpor barreiras e pensar em novas práticas
pedagógicas. Para os professores que atuam em sala de aula há algum tempo são
importantes as oportunidades da participação em formações onde, juntos com
colegas e com a contribuição dos formadores poderão repensar suas práticas
pedagógicas.
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ENSINO APRENDIZAGEM

2

   A metodologia aplicada numa perspectiva tradicional, já não dá mais conta do
processo de ensino e aprendizagem na atualidade, e assim ao considerar a
contextualização e a promoção dos conteúdos através do processo ensino e
aprendizagem com o uso de estratégias diferenciadas devemos buscar ultrapassar os
desafios que a educação tem impregnada na rotina dos professores, e assim podemos
encontrar perspectivas de melhoras na aplicação das Metodologias Ativas, como um
caminho para o ensino, e as tecnologias digitais como aliadas no seu desenvolvimento,

sendo que, se usada de forma correta se propõem como uma inovação, como afirmam
Diesel, Baldez e Martins (2017, p. 2) “em oposição às experiências pedagógicas sólidas e
conteudistas, as atuais demandas sociais exigem do docente uma nova postura e o
estabelecimento de uma nova relação entre este e o conhecimento”.

 



   Para tanto, a mediação deve vir do professor ao efetivar aulas inovadoras através de
práticas pedagógicas diferenciadas dentro do Ensino de Ciências utilizando técnicas e
tecnologias, estratégias e metodologias adequadas. Desse modo, uma estratégia de
ensino pode ser entendida como afirmam Bordenave e Pereira (1998) um caminho
escolhido ou criado pelo professor para direcionar o aluno, pautado numa teorização a
ser aplicada na sua prática educativa. 

   Ampliando com o uso de metodologias que são “diretrizes que orientam os processos
de ensino e aprendizagem, que se concretizam em estratégias, abordagens e técnicas
concretas, específicas e diferenciadas” (MORAN, 2018, p. 4), assim também citado por
Ferrarini, Saheb e Torres (2019). Nessa assertiva, Moran afirma que as Metodologias Ativas
são “estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na
construção de seu processo de aprendizagem”. 

   Consideramos que as Metodologias Ativas para
o Ensino de Ciências estão de acordo com a
afirmação de Fracalanza (1986, p. 11) em que se
“deve partir do conhecimento que as crianças
possuem, transformando-o em conhecimento
científico e reconstruindo sua realidade dentro do
contexto dos novos conhecimentos”.
Entendemos que para reconstruir ou construir
junto como o aluno esses novos conhecimentos é
fundamental que o professor deixe de atuar
como uma figura central e única responsável pela
transmissão do conhecimento.

 

METODOLOGIAS
INOVADORAS/METODOLOGIAS
ATIVAS

2.1



   De acordo com Valente (2018, p. 27) as MA consistem em “alternativas pedagógicas
que colocam o foco do processo do ensino e da aprendizagem no aprendiz,

envolvendo-o na aprendizagem por descoberta, investigação ou resolução de
problemas”.  
   Mitre et al. (2007, p. 2136) consideram que as MA “utilizam a problematização como
estratégia de ensino-aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o discente,

pois diante do problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa
a ressignificar suas descobertas”. 
  Com base na realidade vivida pelo aluno
precisamos desenvolver conhecimentos que “têm
o potencial de despertar a curiosidade, à medida
que os alunos se inserem na teorização e trazem
elementos novos, ainda não considerados nas
aulas ou na própria perspectiva do professor”
(BERBEL, 2011, p. 28). Assim, “o uso de diferentes
Metodologias Ativas pode ser uma excelente
alternativa aos estudantes passivos, despertando
maior autonomia e significado na aprendizagem”

(VALENGA et al., 2019). 

   Entendendo que nas Metodologias Ativas o protagonista deve ser o próprio estudante,

que recebe mais autonomia para participar de seu processo de aprendizagem, o que
pressupõe uma nova postura do professor.  Nesse processo o professor passa a atuar
como mediador entre o conhecimento e os alunos, e esse papel está de acordo com a
Teoria Sociointeracionista de Vygotsky (2003).



   Ressaltando que, as Metodologias Ativas nem sempre aparecem como citadas
nos exemplos, podendo ser apresentadas com outras nomenclaturas, ampliadas ou
reduzidas. E ainda as TDIC estão em constante transformação e evolução, como por
exemplo, um site ou um Objeto de Aprendizagem pode, em curto espaço de
tempo, ser substituído, ampliado ou deixar de existir. 

 

Aprendizagem Baseada em Problemas (APB ou PBL) – Problem-Based Learning;

Aprendizagem Baseada em Investigação (ABIn) – Inquiry-Based Learning;

Aprendizagem Baseada em Projetos (PjBL) – Project-Based Learning;

Estudo de Caso – Case study;

Peer Instruction (PI) – Instrução por pares;
Sala de Aula Invertida – Flipped Classroom;

Rotação por Estações – Station Rotation;

Aprendizagem Baseada em Games (GBL) ou Gamificação – Gamification;

Just-in-time teaching (JiTT)  – Ensino sob medida;

Design Thinking;

Sala de aula sem paredes;
Aprendizagem colaborativa e ou cooperativa;

STEM/STEAM – Science, Technology, Engineering, Arts Design and Mathematics –
Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes Projetar e Matemática.

  
TIPOS DE METODOLOGIAS ATIVAS
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Estações

GamificaçãoPBL-
APRENDIZAÇEM

Baseada em
Problemas

Pares ou Times

Sala de Aula
Invertida

Just in Time

Aprendizagem
colaborativa
cooperativa
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Peer
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TECNOLOGIAS DIGITAIS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
(TDIC)

   O uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no Ensino de Ciências
se torna fortes aliadas no emprego das MA, promovendo as suas potencialidades.
Entretanto, é devido ressaltar que as MA podem ser utilizadas sem o
acompanhamento de recurso tecnológico digital, pois cumprirão seu papel quando
empregadas de forma adequada, ao buscar o protagonismo dos envolvidos. Porém,

haja vista a existência, a facilidade e a quantidade de novas tecnologias que estão ao
toque das mãos (ou disponíveis), ignorar o seu uso rejeitaria as potencialidades
oferecidas por elas para o aprendizado. 

   É notório que no Ensino a utilização de tecnologias ainda não está sendo realizado
de forma integral, na verdade muito é falado em se modernizar através da tecnologia,

mas na prática pouco acontece. Silva, Porto e Medeiros (2017, p. 94) afirmam que “as
tecnologias auxiliam no conhecimento, posto que embora sejam ‘produtos humanos’ o
ser humano é impregnado de tecnologia e quanto do aspecto comunicacional as
interações emergem signos e símbolos que são associados ao desenvolvimento do
indivíduo”.

 Podemos considerar tecnologia como distintas formas de “equipamentos,
instrumentos, recursos, produtos, processos e ferramentas, fruto da crescente criação
da mente humana, transformando as relações de produção e de vida em sociedade ao
longo da história” (FERRARINI; SAHEB; TORRES, 2019, p. 6). Conforme o homem como
ser histórico, ser que faz história, que produz, que foi evoluindo e com ele também a
tecnologia e seu uso.

    No Ensino precisamos utilizar as tecnologias com fins pedagógicos com a intenção
de fazer o aluno se apropriar do conhecimento, assim como Audino (2012) afirma que
as tecnologias educacionais serão consideradas desta forma quando o seu emprego
solucionar algum desafio relacionado ao ensino, haja vista sua utilização com diversos
fins. Desta forma, não podemos equivocar-se quanto ao uso dela sem compreendê-la
como tão somente sendo uma novidade, mas sim com fins educacionais.

 

2.2



    Portanto, “Tecnologia é um agente de mudança e as grandes inovações tecnológicas
podem resultar em mudanças inteiras de paradigma” (WILEY, 2000, p. 2).

Concordamos com Audino (2012, p. 44) quando o autor ressalta que “no decorrer dos
séculos, tecnologias foram elaboradas com a finalidade de substituir outras que já
existiam, pois em cada momento histórico os indivíduos desenvolveram distintas
tecnologias como soluções de problemas”. Assim, incorporar e conciliar as “Novas
Tecnologias” ou “Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação” (TDIC) trará
transformações necessárias, haja vista, o processo natural da evolução da sociedade, a
troca de tecnologias, como aconteceu em outras áreas, na educação também precisa
acontecer. O uso de novas tecnologias não o único caminho para solucionar a
problemática educacional no Brasil, no entanto, poderá colaborar ativamente no
processo de desenvolvimento educacional dos estudantes.  
  Para Novas Tecnologias, consideramos o entendimento de Kenski como sendo
principalmente, “processos e produtos relacionados aos conhecimentos advindos da
eletrônica, da microeletrônica e das telecomunicações. Essas tecnologias
caracterizam-se por serem evolutiva, ou seja, estão em permanente transformação”

(KENSKI, 2012, p. 25).

   Anteriormente ao uso dos termos TDIC ou Novas Tecnologias, empregava-se o termo
“Tecnologias de Informação e Comunicação” – TIC – referindo-se segundo Costa,

Duqueviz e Pedroza (2015, p. 604) “o termo mais comum para se referir aos dispositivos
eletrônicos e tecnológicos, incluindo computador, internet, tablet e smartphone. Como
o termo TIC abrange tecnologias mais antigas como a televisão, jornal e mimeógrafo”.

Também ressaltado por Kenski (2012, p. 28) são “baseados no uso da linguagem oral, da
escrita e da síntese entre som, imagem e movimento, o processo de produção e o uso
desses meios compreendem tecnologias específicas de informação e comunicação, as
TICs”. 



 

   Atualmente a realidade do digital, das Novas Tecnologias, professores e alunos têm
vivências diariamente ao usar celular, computador, aplicativos e internet ao utilizar jogos,
ouvindo músicas ou acessando a redes sociais. E como referenciado na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) considera-se, como a cultura digital em que há o avanço e o
crescimento das TDIC e o progressivo acesso a elas pelo aumento da disponibilidade de
computadores, telefones celulares, tablets e afins, assim os estudantes estão de modo
dinâmico mergulhados nessa cultura (BRASIL, 2017). O professor diante desta realidade
necessita buscar a atualização para transpor as barreiras do ensino tradicional e, renovar sua
prática pedagógica.

   E assim, ao integrar novas metodologias e Novas Tecnologias ao Ensino de Ciências,
podemos especificar os Objetos de Aprendizagem (OA) como importantes recursos para o
uso em práticas pedagógicas. 

   Logo, como um computador e diversas outras
tecnologias “podem ser utilizadas a nosso favor em
sala de aula, além de fontes de informação e estímulo
essas tecnologias fazem com que os alunos assimilem
melhor o conteúdo, uma vez que se sentirão mais
interessados nas aulas” de acordo Silva, Porto e
Medeiros (2017, p. 93). 

      Assim, retomando a combinação do uso das MA e
das TDIC, uma das tecnologias digitais mais utilizadas
são smartphones. Isto está de acordo com Moran
(2018, p. 12) o fato de que “a combinação de MA com
tecnologias digitais móveis é hoje estratégica para a
inovação pedagógica”. 

   Compreendendo que, as TIC são designadas para referir-se a tecnologias mais
antigas, atualmente o termo é mais adequado é Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC). Destacando que, assim como no artigo de Costa, Duqueviz e
Pedroza (2015) são utilizados os termos Novas Tecnologias, Tecnologias Digitais e TDIC
ao se referir aos dispositivos como o computador, tablet, celular e smartphone, os quais
possibilitem o acesso à internet. 



 

OBJETO DE APRENDIZAGEM
COMO RECURSO DIDÁTICO
   Giz, quadro-negro e livro são considerados recursos didáticos, e são as tecnologias mais
utilizadas no ensino em sala de aula. Do mesmo modo, são compreendidos também
recursos didáticos cartazes, maquetes, jogos, simulações, vídeo-aulas, vídeos, animações,
textos impressos e hipertextos. Modernamente estes recursos didáticos também são
chamados de Objetos de Aprendizagem, e mais especificamente simulações, vídeo-aulas,
animações, hipertextos, áudios, tutoriais, jogos on-line, infográficos, páginas Web, entre outros
que podem ser titulados como Objetos de Aprendizagem Digitais ao serem relacionados ao
digital e ao eletrônico. 

   É precipuo ressaltar que várias são as definições empregadas para os OA como para
Sosteric e Hesemeier (2002, p. 2) que definem OA como “um arquivo digital usado em
configurações educacionais para apoiar a instrução”, assim estes fomentam o acesso e o uso
das TDIC por professores e alunos proporcionando aprendizado dentro e fora de sala de aula.

Com o mesmo intuito Audino e Nascimento (2010, p. 141) “objetos de aprendizagem são
recursos digitais dinâmicos, interativos e reutilizáveis em diferentes ambientes de
aprendizagem elaborados a partir de uma base tecnológica”. 

Portanto, com intensão de um melhor entendimento usaremos a combinação de conceitos
de OA descrito por Wiley (2000) ao ser definido como “qualquer material digital que possa
ser reutilizado para dar suporte ao ensino é considerado um objeto de aprendizagem” e
como “um recurso capaz de potencializar a reestruturação de práticas pedagógicas, criando
novas maneiras de refletir sobre o uso da comunicação, da informação e da interação”

(AUDINO, 2010, p. 3).

   Os OA são encontrados em ambientes chamados de Repositórios Educacionais Aberto
(REA) ou Portais Educacionais, como exemplos, PhET, Escola Digital, Portal do Professor, o
NOAS. Esses repositórios estão em constante transformação, por exemplo: o PhET fundado
em 2002 está em constante ampliação já o Portal do Professor, desenvolvido e mantido
desde 2008 pelo Ministério da Educação, não teve grande alterações nos últimos dois anos. 

2.3



 

PROFESSOR: O MEDIADOR DO
PROCESSO ENSINO
APRENDIZAGEM 
   Encontramos em Vygotsky, em sua Teoria Sociointeracionista, uma forma de elucidar
o papel do professor como mediador do objeto de conhecimento no contexto das
Metodologias Ativas e com a utilização de TDIC. Conforme ressaltando por Moran (2018,

p. 4) para que as MA possam ser adequadas o professor deve envolver-se de forma
integral, relacionando-se de forma afetiva “tanto com a prática pedagógica quanto com
o aluno, explorando todo seu potencial e o motivando. aprendizagem, de forma flexível,
interligada e híbrida”.

   Para Silva, Porto e Medeiros (2017, p. 85) “devemos refletir o papel do professor como
mediador em um momento cada vez mais moderno no qual as tecnologias funcionam
como fator que impulsiona o desenvolvimento por parte do aluno no que tange o seu
desenvolvimento”. 

   Nesse sentido, a Teoria Sociointeracionista “que incorpora as relações socioculturais no
processo do conhecimento – pode garantir um arcabouço teórico que possibilite pensar
num modelo educacional mais coerente com os reclamos da sociedade
contemporânea” (D’ÁVILA, 2006, p. 91). Importante ressaltar que segundo Ribeiro (2019,

p. 23) “a concepção Sociointeracionista Vygotskyana acaba atraindo de maneira
significativa a grande maioria dos educadores, como a valorização direta da ação do
professor na formação do sujeito e a intervenção pedagógica no ambiente escolar”.          
Desta forma, com base na Teoria Sociointeracionista o conceito de professor mediador
nos é compreendido como a interação que o professor faz com os alunos e com a
forma com que ele relaciona o conhecimento e a sua contextualização com o meio que
circunda os alunos. 
  Desta forma, a formação do professor como mediador do conhecimento com o
embasamento em Vygotsky, necessita ser refletida e os padrões tradicionais da
configuração das atuais formações alterados, e para que uma efetiva mudança
aconteça o professor deve se apropriar não somente do conceito de professor
mediador, mas das ações envolvidas no contexto de sala de aula.  

2.4



   Nessa assertiva, Carvalho e Gil-Perez (2011) afirmam que “de fato, a proposta de uma
formação docente como mudança didática exige não apenas mostrar as insuficiências
da formação recebida, mas oferecer, ao mesmo tempo, alternativas viáveis”. 
  Para que possamos ter um professor mediador, que empregue as Metodologias
Ativas aliadas as TDIC, é precípuo focar na sua formação, deixando bem claro que,

com a formação de professores não serão resolvidos todos os problemas relacionados
ao ensino e a educação, mas que nesse contexto compreendemos a formação
continuada como uma possibilidade para apresentar aos professores, de uma forma
efetiva, o emprego de novas metodologias e o uso de novas tecnologias, com
expectativa de motivar ao enriquecimento de sua prática pedagógica

 

 CURSO DE FORMAÇÃO: 
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  O curso está sendo proposto na forma de extensão semipresencial para
professores do ensino básico, com carga horária de 50 horas.

   No 3.1 fluxograma são apresentadas as etapas e as respectivas atividades que
compõem o curso de formação.

APRENDENDO A INOVAR EM SALA DE AULA



Ensino tradicional Ensino tradicional x x Ensino Inovador.Ensino Inovador.
Metodologias Ativas.Metodologias Ativas.

Sala de aula Tradicional.Sala de aula Tradicional.

Rotação por estações com os tipos MA.eRotação por estações com os tipos MA.e
  

  

  

Atividades com uso do celular. Peer
Instruction. Técnica do Stop Motion.
Edição de videos, direito de uso e

aplicativos.
 

 

Video Aula 2:Video Aula 2:
Tecnologia doTecnologia do  QR codeQR code

  

Objetos de Aprendizagem para oObjetos de Aprendizagem para o

ensino de ciências. Repositórioensino de ciências. Repositório

Educacional AbertoEducacional Aberto

  

  

Roda de conversa referente ao Roda de conversa referente ao StopStop
MotionMotion, metodologias ativas e Objetos, metodologias ativas e Objetos

de Aprendizagem. Atividade praticade Aprendizagem. Atividade pratica

com com QR-codeQR-code
  

Apresentação dos Trabalhos dosApresentação dos Trabalhos dos

Professores e Roda de ConversaProfessores e Roda de Conversa

Referente a Aula Inovadora.Referente a Aula Inovadora.

Elaboração do Plano de Aula de umaElaboração do Plano de Aula de uma

Aula InovadoraAula Inovadora

  

Video Aula 4:Video Aula 4:
Dicas de Planejamento de uma AulaDicas de Planejamento de uma Aula

InovadoraInovadora

PresencialPresencial

2°2°EncontroEncontro

3°3°EncontroEncontro

4°4°EncontroEncontro

5°5°EncontroEncontro

6°6°EncontroEncontro

7°7°EncontroEncontro

8°8°EncontroEncontro

9°9°EncontroEncontro

10°10°EncontroEncontro

à Distânciaà Distância

PresencialPresencial

à Distânciaà Distância

PresencialPresencial

à Distânciaà Distância

PresencialPresencial

à Distânciaà Distância

Video Aula 1:Video Aula 1:
Técnica em Técnica em Stop MotionStop Motion

  

  

  

Video Aula 3:Video Aula 3:
Simulador de Aprendizagem-PhET.Simulador de Aprendizagem-PhET.

PresencialPresencial

3.1 
Fluxograma: Apresentação do Curso



 

ESPECIFICAÇÕES DOS
ENCONTROS - PRESENCIAS E
À DISTÂNCIA

ENCONTRO I - PRESENCIALENCONTRO I - PRESENCIALENCONTRO I - PRESENCIAL   

Esclarecimentos sobre o curso, conteúdos e realização das atividades.
Atividade prática: Construção Nuvem de Palavras: “Como é a sua

prática pedagógica?” usando os aplicativos ou software e smartphone.

Exposição e diálogo: Ensino Tradicional x Ensino Inovador, introdução

e conceito das Metodologias Ativas.
Exposição e diálogo: Sala de Aula Tradicional e Tipos de Metodologias

Ativas.
Atividade participativa: Rotação por Estações com os tipos de

Metodologias Ativas utilizando conteúdos de Ciências.

Iniciar o encontro realizando os esclarecimentos sobre o curso, conteúdos e
realização das atividades presenciais e a distância.  

3.2

Detalhamento do Encontro I:

Duração 4 horas.



  Atividade prática: Construção Nuvem de Palavras: “Como é a sua prática
pedagógica?” Os participantes na forma interativa irão dar a resposta escrevendo
uma ou mais palavras, uma em cada folha colorida, palavras relacionadas ao tema,

em seguida o professor mediador pode colar as palavras em uma parede ou painel,
ou como alternativa, irá usar um aplicativo ou softwares como Wordclouds.com ou
Word Cloud Generator do Google, para gerar uma Nuvem de Palavras a qual irá ser
criada pelo site e mostrada no datashow, ou ainda os participantes usando aplicativo,

como por exemplo, Mentimenter podem responder a mesma pergunta através do
celular e formar a nuvem de palavra que também será criada pelo site e mostrada no
datashow.

   Exposição e diálogo 1: Ensino Tradicional x
Ensino Inovador, introdução e conceito das
Metodologias Ativas. Utilizar slides com o
assunto, usar este momento para suscitar o
diálogo e permitir ao professor entender, que
devemos evoluir do Ensino Tradicional para o
Ensino Inovador, bem como as Metodologias
Ativas.

   Exposição e diálogo 2: Sala de Aula Tradicional e Tipos de Metodologias Ativas.
Utilizar slides e com o assunto, usar este momento para comparar uma aula
tradicional e uma aula com diferentes tipos de Metodologias Ativas

PARA OBTER UM
ENSINO INOVADOR E

USAR AS
METODOLOGIAS ATIVAS

É NECESSÁRIO:

MELHORAR
RELACIONAMENTOS
COM PROFESSORES,

ALUNOS,
COORDENAÇÃO,

DIREÇÃO...

 ORGANIZAÇÃO DO
ESPAÇO DA

ESCOLA.

ORGANIZAÇÃO DO
PLANO DE TRABALHO
DOCENTE (PTD-PLANO

DE AULA).

REQUER MUDANÇAS
QUE LEVAM TEMPO...

E DEPENDE MUITO DE
VOCÊ!

ESTAR ABERTO A
TENTATIVAS...

COM ERROS E ACERTOS.

ADAPTAR... A
REALIDADE DE
SUA SALA DE
AULA, A SUA

REALIDADE E A DA
SUA ESCOLA...

ENTENDER QUE
TEM QUE TER

MUITO TRABALHO
E ESFORÇO.



   Atividade participativa: Rotação por Estações, com os tipos de Metodologias
Ativas utilizando conteúdos diversos de Ciências TDIC. Para esta atividade é
necessário dividir os participantes em grupos de 3, 4 ou 5 pessoas. A sala deve ser
organizada em 4 a 6 estações, sendo que em cada uma das estações deverá conter
1 assunto de Ciências e um tipo de Metodologia Ativa, como na figura X. Para o
registro dessa atividade pode criar uma pasta física contendo folhas para
anotações e as regras ou informações de cada estação, para que os participantes
possam esclarecer possíveis dúvidas. Uma alternativa, pode também ser feito com
QR code para fixar em cada estação, para que os participantes possam acessar do
seu celular. É importante ressaltar que, não existe um início, as estações são
independentes, se correlacionam no fato do conteúdo a ser utilizado.  O professor
deverá planejar, antecipadamente, todas as etapas e ser o mediador da
metodologia para que os alunos de forma autônoma possam ser responsáveis pelo
seu aprendizado.

 

6º Peer Instruction
Conteúdo e Atividade

de Ciências

5º Aprendizagem
colaborativa/cooperativa

Conteúdo e Atividade de Ciências

1° PBL - Aprendizagem
Baseada em Problemas

Conteúdo e Atividade de Ciências

2° PjBL - Aprendizagem
Baseada em Projetos

Conteúdo e Atividade de Ciências

3º Gamificação
Conteúdo e Atividade

de Ciências

4º Sala de Aula Invertida
Conteúdo e Atividade de Ciências

TIPOS DE
METODOLOGIAS

ATIVAS



 

Estação 1: Leitura de um texto de um problema relacionado a cidade em que

alunos moram, ao qual será utilizando a Metodologia Ativa Aprendizado Baseado
em Problemas, deverão estudar o conteúdo, por exemplo, relacionado a água,

esgoto, desmatamento ou outros. O texto pode ser em folha impressa, que pode
estar plastificada, para ser utilizada diversas vezes. Uma alternativa para o texto é
o ter ele em um QR code com o texto citado, ou assistir a um vídeo curto com o
problema citado, estes podem ser acessados com uso de um smartphone ou
tablet.

 Estação 2: Ouvir um Podcast que conta um problema ou desafio relacionado a

por exemplo a uma Doença endêmica de sua região, ao qual utilizando a
Metodologia Ativa Aprendizado Baseado em Projetos, deve ser investigado o
porque o aumento de casos na cidade, características da doença, também deve
ser criado um produto.

Estação 3: Nesta estação o conteúdo é sobre o Ecossistema, por exemplo, a

Metodologia Ativa a ser usada é a Gamificação, em que os alunos vão aprender
os conteúdos usando um jogo de tabuleiro. Para o jogo, deve conter 4 ou 5
peões, 1 ou 2 dados e regras escritas. Alternativa é utilizar o jogo Minecraft
criando e denominando os seres e estruturas de um ecossistema.

Estação 4: Para estudar o conteúdo Ar os alunos podem de forma Cooperativa,

que é uma Metodologia Ativa, desenhar as camadas de ar que envolvem a Terra,

bem como, escrever a composição do ar atmosférico. Como complemento eles
deverão responder a um questionário em grupo. A alternativa digital pode ser
acessar sites que possuem Infográficos Estáticos ou Animados (Anexo 1) e depois
ao questionário on-line, como por exemplo, Google forms.

Estação 5: Simulando a Metodologia Ativa Sala de Aula Invertida, alunos irão

assistir a 2 ou 3 vídeos curtos do conteúdo de Astronomia. Para conhecer, de
forma básica essa metodologia, poderão consultar os textos sobre Sala de Aula
Invertida, disponíveis na estação. Em seguida podem simular possíveis dúvidas
que podem ser encaminhadas via WhatsApp para um grupo em que professor e
os alunos estão inseridos e possam debater de forma on-line, adicionando mais
textos, áudios e imagens para debater o assunto.

Estação 6: Nesta estação o conteúdo é sobre o Seres Vivos os alunos irão fazer a

leitura de um texto em seguida vão conversar sobre o assunto. Em seguida
usando a Metodologia Ativa Colaborativa irão produzir um Mapa Conceitual
sobre os Seres Vivos.

 



 

Texto SALA DE AULA INVERTIDA 1 - EVISTA EI! ENSINO INOVATIVO - GV/EAESP e
FGV/Direito SP 

Texto SALA DE AULA INVERTIDA 2 AUTOR: MARCELA LORENZONI – REVISTA
AREDE EDUCA 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/ei/article/view/57632/56174

http://www.arede.inf.br/o-que-e-sala-de-aula-invertida/

Como as metodologias ativas favorecem o aprendizado Site Nova Escola
http://gg.gg/k2rts

 Gamificação http://gg.gg/k2rts e
https://www.geekie.com.br/blog/gamificacao/

Aprendizagem Baseada em Problemas http://gg.gg/k2rjf

Aprendizagem Baseada em Projetos http://gg.gg/k2rd9

Aprendizagem Cooperativa e Colaborativa http://gg.gg/k2rxt

Sala de Aula Invertida (leitura complementar)
https://maristalab.com.br/maristalab/uma-nova-forma-de-aprender/

Entrevista com José Moran https://www.youtube.com/watch?
v=O4icT4Z8m6Q

Metodologias Ativas em Sala de Aula com José Moran http://gg.gg/kbaptista1

Cinco passos para aplicar as Metodologias Ativas
https://www.youtube.com/watch?v=DsySTIu1rjw

A história da tecnologia na educação https://www.youtube.com/watch?
v=Cr-gOp736Bo

♦ Sites ou Vídeos de Metodologias Ativas 

Escola da Nave https://www.youtube.com/watch?v=ZP079s7TVK8

♦ Site como criar jogos de tabuleiro com oito dicas para fazer seu Jogo de Tabuleiro
da Revista Super Interessante  http://gg.gg/k2sae

♦ Ensino Tradicional x Ensino Inovador

SUGESTÕES PARA O ENCONTRO



Só Ciências https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Ciencias/

Só Biologia https://www.sobiologia.com.br/

Planeta Biologia  https://planetabiologia.com/

EduKatu  https://edukatu.org.br/na_mochila

Wordclouds.com https://www.wordclouds.com/

Mentimenter https://www.mentimeter.com/

♦ Sobre Ensino de Ciências

♦ Sites para produção de Nuvem de Palavras 

♦ Como criar um QR code https://br.qr-code-generator.com/ 

♦ Google forms https://www.google.com/forms/about/

Vídeos que podem colaborar na produção desse encontro!

♦ Moran https://www.youtube.com/watch?v=9m-wf2qHSOo

♦ Bacich https://www.youtube.com/watch?v=fgqhapii1kk

Sites para ajudar nesse encontro:

♦  PhET https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/filter?
sort=alpha&view=grid

♦ Escola Digital  https://rede.escoladigital.org.br/

♦ Portal do Professor  http://portaldoprofessor.mec.gov.br/

♦ Dia a dia Educação http://www.diaadia.pr.gov.br 

♦ CNES NOAS  http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-2/ciencias/



►Computador PC ou notebook, datashow, slides para apresentação dos
assuntos/estratégias.
► Para a nuvem de palavras: folhas coloridas de sulfite, canetinhas e fita crepe, de ter
um local como uma parede ou um painel para as palavras. Caso seja feita com
software pode se utilizados tablet ou smartphone dos participantes. 
►Textos impressos podem ser plastificados, para que possam ser utilizados diversas
vezes.
► Para as estações da MA podem ser utilizadas a próprias mesas e cadeiras da sala,

de modo que fique uma bancada ampla para que os participantes possam usar sua
criatividade.

► Dica: o clima de acolhimento, confiança, incentivo e colaboração é decisivo para
uma aprendizagem significativa e transformadora.

Ressaltando recursos necessários para realização do encontro:
 

ENCONTRO II - À DISTÂNCIAENCONTRO II - À DISTÂNCIAENCONTRO II - À DISTÂNCIA

Leitura complementar retomando e esclarecendo dúvidas do encontro I
com o Texto 1  Tipos de Aula.

Vídeo aula 1: Técnica de Stop Motion.

Atividade 1: baixar aplicativos no celular para produção de vídeos com a
Técnica de Stop Motion.

Atividade 2: Após assistir o vídeo do Stop Motion responder as questões
da sessão 1.  Responder a sessão 2 referente a participação da atividade de
Rotação por Estações.

Duração 4 horas.

Detalhamento do Encontro II:



Como leitura complementar recomenda-se realizara leitura Texto 1: Tipos de
Aula (APENDICE I) Autor: Karyne Baptista de Souza Cruz, retomando e
esclarecendo possíveis dúvidas do encontro I. Resumo do texto: Para o

planejamento de uma boa aula alguns elementos devem ficar bem claros para
que o professor possa organizar-se e fazer com que o aluno seja beneficiado.

Assim, deve-se ter foco com qual TIPO DE AULA o professor vai programar a
aplicação do conteúdo, também quais estratégias serão usadas para atingir seus
objetivos e fazer com que o aluno aprenda. Assim o texto traz a explicação dos
tipos de aulas em: Expositiva, Seminário, Expositiva Dialogada, Demonstrativa,

Prática, de Visitação, de Campo.

Este encontro será utilizado a Metodologia Ativa Sala de Aula Invertida em que o
participante possa estudar o conteúdo assistindo a uma vídeo-aula sobre a
técnica de produção de vídeo Stop Motion, o conteúdo de Ciências utilizado

como na vídeo-aula será Reprodução das Plantas Angiospermas.

Em seguida poderão baixar aplicativos de celular como Estúdio Stop Motion,

Canva entre outros para que possam testar como fazer um vídeo com esta
técnica.

Em seguida acessar o link https://forms.gle/FVZdSjAh3UmzXrTPA e responder

a questões referentes a técnica de Stop Motion na sessão 1 e no mesmo link

responder as questões referente a participação da atividade de Rotação por
Estações, na sessão 2.

Dicas 1 https://www.youtube.com/watch?v=YnlOmpLa4cE
Dicas 2 https://www.youtube.com/watch?v=SdY8J7cSWAo
Dicas 3 https://www.youtube.com/watch?v=bZgHaUYdpwY

Vídeos de algumas dicas que podem colaborar na produção dos vídeos com a
técnica de Stop Motion desse encontro!

 

SUGESTÕES PARA O ENCONTRO:



Estúdio Stop Motion http://gg.gg/kbaptista2
KineMaster http://gg.gg/kbaptista3
Canva https://www.canva.com/
VídeoShow http://gg.gg/kbaptista4

Sites aplicativos para ajudar nesse encontro:

 

Vídeos curtos do conteúdo de Plantas e Angiospermas e outros assuntos

Ressaltando recursos necessários para realização do encontro:

Vídeos para ajudar nesse encontro:

https://www.youtube.com/watch?v=dq7AazR0ZHE
https://www.youtube.com/watch?v=CJUmHsMeGg8
https://www.youtube.com/watch?v=9NZ11Hh4LP4

► Celular smartphone, computador PC, notebook ou tablet.
► Questionário online pode ser no Google Formes.
► Dica: Após cada encontro à distancia ou presencial deve-se dar um feedback para
os participantes do curso, pois isso demonstra interesse como professor mediador.
Além de, promover o clima de acolhimento, confiança, incentivo e colaboração entre
professor e alunos, que neste caso são os professores participantes do curso. 

 



Duração 4 horas.

O foco do encontro são as possibilidades de uso de celular em sala de
aula no Ensino de Ciências relacionando a diferentes Metodologias
Ativas.

Demonstração de produção de Formulário Google (Google Forms).

Atividade do Peer Instruction, uso de celular, com ênfase para Clickers,
para verificar aprendizado dos encontros 1 (presencial) e 2 (à distância).

Leitura complementar: Texto 2 Peer Instruction. 

Atividade participativa: produção colaborativa de vídeos com a técnica
Stop Motion.

Palestra Edição de vídeos, direitos de uso e aplicativos.

Iniciando o encontro demonstrar como é feito um Formulário Google usando
computador, slides, internet e smartphone. O conteúdo de Ciências usado será a

Reprodução das Plantas Angiospermas.
A criação de formulário on-line serve de base para exposição da Metodologia Ativa
Peer Instruction com uso de Clickers. Uma alternativa ao uso do celular são os Cards

(cartões), que podem ser impressos com letras com as alternativas (Figura 11) para
responder as questões ou também Cards com diferentes cores.

 

ENCONTRO III - PRESENCIALENCONTRO III - PRESENCIALENCONTRO III - PRESENCIAL

Detalhamento do Encontro III:

FIGURA 11

Fonte:  https://www.engaging-technologies.com/solutions/classroom-clickers/Fonte:  Elaborada pelo autor, 2020.



Leitura complementar: texto Peer Instruction (APENDICE II). Resumo: O texto é

um resumo sobre a Metodologia Ativa Peer Instruction, também relacionando o

uso de Clickers e a criação passo a passo para produção de um Google Forms.

Atividade participativa: produção de vídeos com a técnica Stop Motion, com a

Metodologia Ativa Colaborativa. Para esta atividade é necessário dividir os
participantes em grupos de 3, 4 ou 5 pessoas. Distribuir materiais como cola,

tesoura, fita crepe e adesiva, tecido de TNT, tinta guache e pincéis, canetas hidro
color, barbante colorido, palitos de madeira, massinha de modelar, papel color set
e bolas de isopor reutilizadas (Figura 12) entre outros materiais.

Computador PC ou notebook, data show, slides para apresentação dos
assuntos/estratégias.
Na Metodologia Ativa Peer Instruction, uma alternativa ao uso do celular são os

Cards (cartões), que podem ser impressos com letras com as alternativas para
responder as questões ou também Cards com diferentes cores. Ao plastificar o

material ele pode ser reutilizado diversas vezes.
Texto Peer Instruction pode disponibilizado em folha impressa ou em QR code, o

qual pode ser lido com uso de smartphone.

Para a produção dos vídeos com Stop Motion, devem ser disponibilizados

materiais como cola, tesoura, fita crepe e adesiva, tecido de TNT, tinta guache e
pincéis, canetas hidro color, barbante colorido, palitos de madeira, massinha de
modelar, papel color set e bolas de isopor reutilizadas entre outros.
Para dar suporte podem ser utilizadas a próprias mesas e cadeiras da sala, de
modo que fique uma bancada ampla para que os participantes possam utilizar os
materiais e a criatividade.

 Também para a produção dos vídeos com Stop Motion podem ser tablet ou
smartphone pelos participantes. Verificar antecipadamente a se há a
disponibilidade de wi-fi pela instituição.

Para complementar encontro convidar
um palestrante com conhecimentos
referente à edição de vídeos, direitos
de uso de áudio e música e de
imagens e aplicativos

Ressaltando recursos necessários para realização do encontro:
Fonte: elaborada pelo autor, 2020



Para realizar edições de forma on-line, usando, por exemplo, o site Clipchamp

O Pl@ntNet que pode ser utilizado para auxiliar na identificação de plantas, usando

a fotografia do órgão da planta, é possível procurar a espécie da qual pertence ou
plantas de espécies parecidas em um banco de dados botânico, onde você
fotografa uma parte da planta e aparecem várias sugestões do que pode ser. O app
funciona através de uma rede de colaboradores e você pode fazer a sua
contribuição. 

https://clipchamp.com/pt-br/

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=pt_BR

Google forms https://www.google.com/forms/about/

Peer Instruction com uso de Clickers uso do celular Mentimenter 
 https://www.mentimeter.com/

Biblioteca de Áudios do YouTube - Áudio Library 

 https://www.youtube.com/audiolibrary/music

Sites e vídeos de sugestões para o Encontro:

Fonte: https://identify.plantnet.org/

Fonte: https://www.google.com.br/drive/apps.html



Vídeos para ajudar nesse encontro: conteúdo de Reprodução das Plantas 

Angiospermas 
https://www.youtube.com/watch?v=dq7AazR0ZHE
https://www.youtube.com/watch?v=CJUmHsMeGg8

ENCONTRO IV - À DISTÂNCIAENCONTRO IV - À DISTÂNCIAENCONTRO IV - À DISTÂNCIA

Vídeo aula 2: Tecnologia do QR-code em sala de aula para o Ensino de

Ciências.

Pesquisar aplicativos que podem ser utilizados para o Ensino de
Ciências.

Atividade 2: Assistir: Vídeo disponível na Biblioteca do AVA, sobre

Metodologias Ativas e o uso de tecnologias digitais da Professora Dra. Lilian
Bacich, depois escolher um conteúdo de Ciências e elaborar uma atividade
que possa usar o QR code em sala de aula, escrever um texto e enviar no
AVA do Curso. 

Duração 4 horas.

Detalhamento do Encontro IV:

Sendo o Ambiente Virtual de Aprendizagem um espaço sem limites, usaremos
a Metodologia Ativa Sala de Aula sem Paredes, assim, primeiro deve-se assistir
ao vídeo-aula sobre a tecnologia do QR code. 

O outro vídeo que deve ser assistido, sobre Metodologias Ativas é o da
Professora Dra. Lilian Bacich, que aborda várias atitudes que devemos ter para
fazer uma aula inovadora. 

Em seguida, usar o site indicado para criação de QR code e usando o conteúdo

sobre Célula, criar um QR code com o tema e uma atividade que possa ser

utilizada em sala de aula. Está atividade será demostrada no encontro VII
(presencial).



Vídeo sobre Metodologias Ativas e uso de tecnologias digitais da Professora Dra.

Lilian Bacich https://www.youtube.com/watch?v=fgqhapii1kk

Como criar um QR code https://br.qr-code-generator.com/

Leitura complementar: Sala de Aula sem Paredes
https://www.youtube.com/watch?v=b9gxxxcUhZE

Leitura complementar: Explorando os recursos do QR code em suas aulas

http://gg.gg/k2ssz

Sites e vídeos de sugestões para o Encontro:

ENCONTRO V - PRESENCIALENCONTRO V - PRESENCIALENCONTRO V - PRESENCIAL

Exposição e diálogo: Palestra e prática sobre Tecnologias Digitais de

Informação e Comunicação no Ensino de Ciências utilizando
Simuladores de Aprendizagem como Tracker, Stelarium e Escala do

Universo. 

Apresentação da plataforma Phet, com Simuladores de Aprendizagem

Gravidade e Órbitas, Meu Sistema Solar e Módulo de Pouso Lunar.
Exposição e diálogo: Repositório Educacional Aberto e Objetos de
Aprendizagem Digitais.

Duração 4 horas.

Detalhamento do Encontro V:



Exposição e diálogo: Repositório Educacional Aberto e Objetos de Aprendizagem
Digitais relacionados ao Ensino de Ciências, com conteúdos de Astronomia e a
Metodologia Ativa utilizada neste encontro é a Gamificação.

Apresentação da plataforma Phet, com Simuladores de Aprendizagem Gravidade e

Órbitas, Meu Sistema Solar e Módulo de Pouso Lunar.

Para complementar o encontro pode-se convidar um palestrante com
conhecimentos referente à TDIC, no Ensino de Ciências, com ênfase ao uso de
Objetos de Aprendizagem como Simuladores de Aprendizagem tracker, Stelarium
e Escala do Universo.

Ressaltando recursos necessários para realização do encontro:
Computador PC ou notebook, data show, slides para apresentação dos
assuntos/estratégias.
Sala ou laboratório Informática com quantidade de PC para os participantes
usarem de forma individual, ou no máximo, em duplas. 

Gamificação sugestão de site, em que traz uma boa leitura, diversas dicas e
direcionamentos para gamificar, bem como diversos outros links sobre o assunto 

 https://silabe.com.br/blog/gamificacao-na-educacao-o-que-e-exemplos-por-
um-professor/
Como incentivar a leitura com a Gamificação
https://novaescola.org.br/conteudo/10843/como-incentivar-a-leitura-atraves-
da-gamificacao
Gamificação https://www.geekie.com.br/blog/gamificacao/
Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=XzLUcTLMqks

Sites e vídeos de sugestões para o Encontro:

Sugestões de Repositórios Educacionais Abertos (REA):



Figura XX - Exemplos de Repositórios Educacionais Abertos – REAs.
Fonte: Escola Digital - https://rede.escoladigital.org.br/

Portal do Professor - http://portaldoprofessor.mec.gov.br/

Dia a dia Educação - http://www.diaadia.pr.gov.br

CNES NOAS - http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-2/ciencias/

 A história da tecnologia na educação 

Figura 1 - Exemplos de Objetos de Aprendizagem – Jogos e Animações.
Fonte: http://tati.fsc.ufsc.br/webfisica/sis-solar/objetivos.htm
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-2/ciencias/explorando-o-espaco/
https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/vacinax?tag=destaques
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/5035/open/file/index.ht
ml?sequence=8

https://www.youtube.com/watch?v=Cr-gOp736Bo

Sugestões de Objetos de Aprendizagem para Ciências em Astronomia 
e outros assuntos:



Vídeo aula 3: Simuladores de Aprendizagem Phet e Objetos de

Aprendizagem.

Leitura complementar: ler os textos Você conhece o Phet (texto 3),

Sobre alguns Objetos de Aprendizagem (texto 4) retomando os assuntos
abordados no encontro V – presencial, Tutorial utilizando o Tracker
(texto 5) e o Plano de Aula (texto 6).

Atividade 3: Após assistir a vídeo 3, realizar a leitura dos textos  3, 4, 5 e o

Plano de Aula, disponível na Biblioteca do AVA, responder as questões,
sendo uma das perguntas para consultar os materiais da Biblioteca do
AVA e planejar uma aula que não seja tradicional.  

ENCONTRO VI - À DISTÂNCIAENCONTRO VI - À DISTÂNCIAENCONTRO VI - À DISTÂNCIA

Duração 4 horas.

Detalhamento do Encontro VI:

Assistir a vídeo-aula sobre Simuladores de Aprendizagem, retomada sobre Objetos
de Aprendizagem. 

Em seguida realizar a leitura dos textos 3, 4, 5 e do Plano de Aula. Texto 3: Você
conhece o Phet? (APENDICE III) Resumo: O texto comenta sobre os simuladores de

aprendizagem como sendo uma possibilidade de tornar a aula inovadora, ao utilizar
os simuladores de aprendizagens, que são OA, do site Phet, com dicas dos
específicos simuladores e do Ensino de Ciências. Texto 4: Sobre alguns Objetos de

Aprendizagem (APENDICE IV). Resumo: O texto é faz comentário sobre Objetos de

Aprendizagem para o Ensino de Ciências como: Simuladores de Aprendizagem do
Phet, Escala do Universo “The Scale of the Universe”, SOFTWARE Tracker e SOFTWARE
Stellarium Astronomy. Texto 5: Tutorial utilizando o Tracker (APENDICE V)  Resumo:
O texto é um passo a passo de como usar o software Tracker. Plano de Aula (texto 6

- APENDICE VI). Resumo: Plano de Aula realizado para 6° Ano do Ensino

Fundamental Anos Finais, como o tema de Produção de vídeo de Animação sobre o
Sistema Nervoso com a técnica Stop Motion, dispositivo de celular e o aplicativo

Estúdio Stop Motion.



Após ver a vídeo-aula e realizar a leitura como atividade 3 responder as questões 
 que estão disponíveis no link https://forms.gle/XFG13vFeNtDj376eA.
Para finalizar a atividade consultar os materiais da Biblioteca do AVA e planejar uma
aula que não seja tradicional. Inserir o arquivo no Google Forms da Atividade 3.

Pedir para participantes levarem as ideias da vídeo-aula do QR code, e caso tenham

impresso podem levar para o encontro presencial também.

O projeto Phet está disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/
O site da Escala do Universo pode ser utilizada tanto em inglês quanto em português
e ainda em outros idiomas está disponível em: https://htwins.net/scale2/lang.html. 
Para aprender mais sobre o Tracker uma dica é acessar o site do Tracker da UTFPR
disponível em: 

https://trackerbrasil.ct.utfpr.edu.br/ e
http://paginapessoal.utfpr.edu.br/lenz/tracker
Também muito interessante é o tutorial sobre tutorial para uso do Tracker disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=73mbrphv3_0.

ENCONTRO VII - PRESENCIALENCONTRO VII - PRESENCIALENCONTRO VII - PRESENCIAL

Discussão sobre Stop Motion, Metodologias Ativas e Objetos de

Aprendizagem. 

Produção de Mural Virtual usando aplicativo Padlet.
Atividade participativa: uso do aplicativo de leitor de QR-code com

conteúdo de Ciências sobre doenças transmitidas através do solo. 

Duração 4 horas.

Detalhamento do Encontro VII:

Sites e vídeos de sugestões para o Encontro:



Realização de Roda de Conversa, usando a Metodologia Ativa Colaborativa,

sobre Stop Motion, Metodologia Ativa e Objetos de Aprendizagem. 

Em seguida, usando a mesma Metodologia Ativa Colaborativa, será realizada
atividade de produção de Mural Virtual usando aplicativo Padlet, com intuito de

expor os comentários, frases ou imagens referentes à roda de conversa realizada.

Também sugestões de atividades em Ensino de Ciências como forma de
compartilhar as ideias e aprendizado.  

Atividade participativa: dinâmica caça Dengue, com uso QR-code e do

aplicativo de leitor de QR-code, ao realizar este tipo de atividade, podemos

ressaltar que ser relacionada a ela as Metodologias Ativas de Gamificação ou
Sala de Aula sem Paredes.

Ressaltando recursos necessários para realização do encontro:

Para a Roda de Conversa devem ser organizadas anteriormente ao encontro
as cadeiras e as mesas em forma de um semicírculo, saindo do formato
tradicional de enfileiramento de uma sala de aula.  

Para atividade com uso QR-code imprimi-los previamente, pedir que

professores tragam tablet ou smartphone com aplicativo de leitor de QR-
code previamente baixado.

Sites e vídeos de sugestões para o Encontro:

Site com dicas sobre Aprendizagem Cooperativa e Colaborativa
http://gg.gg/k2rxt
Como criar um QR code https://br.qr-code-generator.com/

Padlet É um site onde pode ser criados murais para postagens de atividades

https://pt-br.padlet.com/ 
Leitura complementar https://www.geekie.com.br/blog/padlet-como-criar-
murais-para-suas-aulas/
Leitura complementar: Sala de Aula sem Paredes
https://www.youtube.com/watch?v=b9gxxxcUhZE

Leitura complementar: Explorando os recursos do QR code em suas aulas
http://gg.gg/k2ssz



ENCONTRO VIII - À DISTÂNCIAENCONTRO VIII - À DISTÂNCIAENCONTRO VIII - À DISTÂNCIA
Vídeo aula 4: Dicas sobre o planejamento de uma aula Inovadora.

Fórum.

Inicio do planejamento e produção da Aula Inovadora

Duração 4 horas.

Detalhamento do Encontro VIII:

Os professores deverão assistir a Vídeo Aula 4, que são dicas sobre o planejamento

de uma Aula Inovadora.

Em seguida podem tirar dúvidas no fórum que ficará aberto até o final do curso,

este fórum sendo pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem para esclarecimento de
dúvidas.
Na sequencia os professores podem começar a fazer o escopo de sua aula
inovadora, que deverá ser aplicada a uma ou mais de suas turmas. Organizando a
Metodologia Ativa, as Tecnologias Digitais, qual o tipo de aula será e outros recursos
que serão necessários para a desenvolvimento da aula.

Poderão acessar a biblioteca do AVA para utilizar os materiais disponíveis como
textos (APENDICE I, APENDICE II e APENDICE VI), vídeos e sugestões de sites. 

Vídeo sobre Metodologias Ativas e uso de tecnologias digitais da Professora Dra.

Lilian Bacich https://www.youtube.com/watch?v=fgqhapii1kk
Vídeo de dicas para uma aula inovadora com uso de Metodologias Ativas
https://www.youtube.com/watch?v=DsySTIu1rjw
Site de dicas para uma Aula Inovadora com uso de TDIC com José Moran
https://www.youtube.com/watch?v=pKi2K_xcTGM
Escola Digital  https://rede.escoladigital.org.br/
Portal do Professor  http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
Dia a dia Educação http://www.diaadia.pr.gov.br 

Sites e vídeos de sugestões para o Encontro:



 Atividade 5: Plano de Aula sobre aula inovadora.

ENCONTRO IX - À DISTÂNCIAENCONTRO IX - À DISTÂNCIAENCONTRO IX - À DISTÂNCIA

Duração 4 horas.

Detalhamento do Encontro IX:

Momento reservado para que os participantes possam produzir um Plano de Aula
sobre uma Aula Inovadora, pode ser consultado o Plano de Aula da biblioteca do
AVA (APENDICE VI). 
Na sequência os professores podem começar a fazer o escopo de sua aula inovadora,

que deverá ser aplicada a uma ou mais de suas turmas. Organizando a Metodologia
Ativa, as Tecnologias Digitais e outros recursos que serão necessários para a
implementação da aula.

 Vídeos de como produzir PowerPoint legais:
https://www.youtube.com/watch?v=CeZB73BxglU
https://www.youtube.com/watch?v=MDtlw5Nq9Lw
https://www.youtube.com/watch?v=xoQKjOSCpzo

Sites e vídeos de sugestões para o Encontro:



Apresentação em Powerpoint dos Planos de Aula referente a Aula Inovadora e
atividades desenvolvidas pelos professores em meio a uma Roda de Conversa
com os professores participantes do curso.

Ressaltando recursos necessários para realização do encontro:
 Para a apresentação da Aula Inovadora a sala deve ser organizada de forma
que os participantes possam se ver. Mesas e cadeiras formando um círculo ou
semicírculo.

Computador PC ou notebook, data show, slides para apresentação dos Planos
de Aula.

ENCONTRO X - PRESENCIALENCONTRO X - PRESENCIALENCONTRO X - PRESENCIAL

Apresentação em power point e roda de conversa referente ao Plano de
Aula da realização da Aula Inovadora pelos professores participantes do
curso.

Duração 4 horas.

Detalhamento do Encontro X:



RECOMENDAÇÕES PARA O
DESENVOLVIMENTO DO CURSO

4



 
Sites, Vídeos, Textos Games e Ideias Interessantes Referentes às
Metodologias Ativas ou Atividades para o Ensino de Ciências

Gamificação uma sugestão de site, o que e como gamificar no Ensino
https://silabe.com.br/blog/gamificacao-na-educacao-o-que-e-exemplos-por-
um-professor/

Site Marista Lab sobre STEM/STEAM texto desta metodologia (autoria Karyne).

Como as Metodologias Ativas favorecem o Aprendizado
https://novaescola.org.br/conteudo/11897/como-as-metodologias-ativas-
favorecem-o-aprendizado

Design Thinking http://gg.gg/k2rcd

Vídeo sobre o Projeto Aprender a Aprender http://gg.gg/k2rni

Just-in-time teaching (JiTT) http://gg.gg/k2s82

Sites de TDIC com diversos assuntos

https://maristalab.com.br/inovacao-na-sala/stem-steam/

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/conectados_20/recurso
seducacionais_conectados20.pdf

MATERIAL EXTRA
5

5.1

Um conteúdo relacionado a movimento de corpos é mostrado no vídeo
Gravidade Visualizada, acessando o link https://www.youtube.com/watch?
v=l-BVkHRLPfo podemos assistir ao experimento realizado pelo professor Dan

Burns, que explica a deformação no espaço-tempo em uma oficina na Escola
Secudária Los Gatos, em 10 de março de 2012.



Lyceum https://blog.lyceum.com.br/inovacao-na-educacao/
EduKatu https://edukatu.org.br/
Plataforma Anísio Teixeira Recurso Educacionais http://gg.gg/kbaptista5
https://www.geekie.com.br/

Infográfico Animado Site sobre Astronomia FTD http://ftd.li/bhucg9

Games

Jogos on-line do site Só Ciências e Só Biologia
https://www.sobiologia.com.br/jogos.php

Podcasts 

http://tati.fsc.ufsc.br/webfisica/sis-solar/objetivos.htm
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-2/ciencias/explorando-o-espaco/
https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/vacinax?tag=destaques
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/5035/open/file/in
dex.html?sequence=8

https://drauziovarella.uol.com.br/podcasts/drauziocast/
http://www.ufrgs.br/frontdaciencia/
https://anchor.fm/sinapse
http://dragoesdegaragem.com/podcast/
https://www.b9.com.br/shows/naruhodo/
https://piaui.folha.uol.com.br/radio-piaui/terra-e-redonda/

 

Repositórios Educacionais Abertos
5.2

CNES NOAS - http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-2/ciencias/

Dia a dia Educação - http://www.diaadia.pr.gov.br

Escola Digital - https://rede.escoladigital.org.br/

Portal do Professor - http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 

Portal do Professor – sugestões de aulas:

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html

Escola Digital - https://escoladigital.org.br/professores

Planeta Biologia - https://planetabiologia.com/

Laboratório Virtual http://www.labvirt.fe.usp.br/

PScratch https://scratch.mit.edu/



Sites com vídeos e ideias criativas para Ensino de Ciências:

Aplicativos para todas as áreas de Ensino:

Ciência Curiosa https://www.youtube.com/c/Cienciacuriosa/featured
Manual do Mundo https://manualdomundo.uol.com.br/
Canal Nostalgia Ciência http://gg.gg/k2sdo
Mega Curioso https://www.megacurioso.com.br/ciencia/

Mentimenter https://www.mentimeter.com/
É um site com diversas ferramentas como criação de quiz com múltipla escolha,

nuvem de palavras, quiz com múltipla escola, reposta aberta ou imagens,

competições entre outras opções.

Padlet  https://pt-br.padlet.com/ 
É um site onde pode ser criados murais para postagens de atividades.

Leitura complementar https://www.geekie.com.br/blog/padlet-como-criar-
murais-para-suas-aulas/

Site para encurtar um link http://gg.gg/

Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na educação. BACICH, Lilian.

TANZI NETO,

Formação de Professores de Ciências. CARVALHO, Anna

Metodologias Ativas e Personalizadas de Aprendizagem. CORTELAZZO,

Angelo Luiz. FIALA, Diane Andreia de

Adolfo. TREVISANI, Fernando de Mello.

Maria Pessoa de, GIL-PÉREZ, Daniel.

Souza. JUNIOR, Dilermando Piva. PANISSON, Luciane e RODRIGUES, Maria Rafaela
Junqueira Bruno Rodrigues.

Artigos e Outras Leituras
5.3

LIVROS
Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação.
KENSKI, Vani

Ensino de Ciências: fundamentos e métodos. DELIZOICOV,

Demétrio. ANGOTTI, José André. PERNAMBUCO, Marta Maria. 

Moreira.



ARTIGOS

 Metodologias Ativas em Sala de Aula. MORAN, José.

Disponível em: http://www2.eca.usp.br/moran/wp-

content/uploads/2013/12/Metodologias_Ativ

as_Sala_Aula.pdf

Objetos de Aprendizagem – diálogos entre

conceitos e uma nova proposição aplicada à

educação. Disponível em: 

 https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/view/16

20/1468

 Peer Instruction: Peer-instruction Usando Ferramentas On-line – LIMA,

Bruno Sanches de. SANTOS, Carlos Alberto Moreira dos. Disponível em:

http://gradmais.usp.br/wp-content/uploads/2016/07/11_Santos.pdf
Stop Motion – do artesanal ao digital. TRALDI, Rebeca. ZUANON, Rachel.

Disponível em:

http://www.revistas.usp.br/anagrama/article/view/48185/52023
Uso de Softwares Educacionais, Objetos de Aprendizagem e
Simulações no Ensino de Química. MACHADO, Adriano Silveira.

            http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc38_2/03-QS-76-14.pdf



REFLEXÕES 
6

     No movimento de repensar e acreditar que o uso das Metodologias Ativas e as
TDIC possam trazer melhoria para o processo de ensino e a aprendizagem, mas
não somente o uso eventual das diversas ferramentas, e sim a sua implementação
com um adequado planejamento, para que sendo oportunizado aos professores
experienciar aulas mais atrativas que possibilitem o ensino e a aprendizagem de
uma forma efetiva. Neste sentido, este caderno eletrônico, desenvolvido na forma
de uma proposta de curso de formação para professores, focando nas
Metodologias Ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação para
professores do Ensino de Ciências é nossa contribuição para os formadores de
professores.  
   Ao aprender, o prazer pelo conhecimento aumenta mais e mais, e quando
ensinamos aprendemos ao mesmo tempo. Assim, com este curso e seu
planejamento eu aprendi com intensidade e quis dividir com mais professores
algumas gotinhas de conhecimento! 

  Quero também que mais professores possam vir a aprender e também
compartilhar seus conhecimentos com seus alunos de uma forma que realmente
faça diferença na vida deles. Que você professor possa se tornar um mediador do
conhecimento e ser feliz e realizado assim como eu sou em minha prática
pedagógica e minha vida! 

  Desejamos sucesso a todos que venham a ler ou utilizar este produto
educacional, muito sucesso em suas aulas e em sua vida pessoal! 
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APÊNDICE I - TEXTO 1:
Tipos de Aulas e a relação com as Abordagens de Ensino.

Professora Karyne B. de Souza Cruz
Professora Dra. Josmaria Lopes de Morais.

   Para o planejamento de uma boa aula alguns elementos devem ficar bem claros
para que o professor possa organizar-se e fazer com que o aluno seja beneficiado.

Assim, deve-se ter foco com qual TIPO DE AULA o professor vai programar a aplicação
do conteúdo, também quais estratégias serão usadas para atingir seus objetivos e
fazer com que o aluno aprenda. Algumas sugestões de aulas podem ser:

Aula Expositiva: É a mais usada no ensino brasileiro, compreendendo que esse tipo

de aula consiste basicamente no professor expor e explicar os conteúdos usando
materiais como quadro, giz e livro didático. Muitas vezes o professor “passa o
conteúdo” no quadro e os alunos copiam outras vezes o professor pede para que os
alunos copiem do livro didático, nos dois modos o aluno tem um papel passivo e
tornando-se um recipiente de conteúdos. E o professor com papel “ativo”, com uma
visão de que os conteúdos devem ser transmitidos e vencidos até o final do livro ou do
ano letivo. Podemos considerar este tipo de aula como Tradicional₁ , em que o

professor é o detentor do conhecimento, aquele que transfere o conhecimento e o
aluno é receptor do conhecimento, um tábua rasa, ou seja, sem conhecimento
nenhum. Neste tipo de aula a criatividade e o desenvolvimento crítico do aluno são
totalmente aniquilados.

Aula Expositiva Dialogada: Aula com maior crescimento de aplicação entre os

professores, em que têm-se a perspectiva nesta aula fazer a exposição dos conteúdos
pelo professor e o diálogo crítico e reflexivo com os alunos, esquivando-se, portanto da
Abordagem Tradicional de Ensino e podendo ser contemplada como uma
abordagem Cognitivista₂ , Comportamentalista₃  ou Sociocultural₄ . Neste tipo de aula

podem ser utilizados os mais variados materiais e recursos didáticos, desde o quadro,

giz e livro didático, aliados também a slides e data-show, filmes, tecnologias como
computador, celular e aplicativos com um foco diferenciado para como estes serão
utilizados, de um modo que o aluno tenha liberdade para interagir com o professor e
com os materiais ou recursos didáticos e assim tornar o conteúdo contextualizado e
incorporar este a realidade do aluno. Neste tipo de aula o aluno tem voz ativa e sua
colaboração com construções críticas a cerca do conteúdo serão essenciais para o
sucesso da aula. 



₁ Abordagem Tradicional de Ensino: segundo Mizukami (1986, p. 13) entende-se por

este tipo de abordagem em que no processo de ensino e aprendizagem ‘a ênfase é
dada às situações de sala de aula, onde os alunos são “instruídos” e “ensinados” pelo
professor’.

₂ Abordagem Cognitivista de Ensino: segundo Mizukami (1986, p. 59) “a ênfase é dada

na capacidade do aluno interagir com as informações e processá-las”.

₃ Abordagem Comportamentalista de Ensino: segundo Mizukami (1986, p. 31) “a

ênfase da proposta de aprendizagem dessa abordagem se encontra na organização
(estruturação) dos elementos (...) que irá dirigir os alunos pelos caminhos adequados
que deverão ser percorridos para que cheguem ao comportamento final desejado,

ou seja, atinjam um objetivo final”.  

₄ Abordagem Sociocultural de Ensino: segundo Mizukami (1986, p. 86) “O homem

chegará a ser sujeito através da reflexão sobre seu ambiente concreto: quanto mais
ele reflete sobre a realidade, sobre a sua própria situação concreta, mais se torna
progressiva e gradualmente consciente, comprometido a intervir na realidade para
mudá-la”.    

Aula Demonstrativa: É utilizada com foco específico para corroborar com um

conteúdo, uma situação, um evento ou um fato em que são utilizados equipamentos,
maquetes e os mais diversos recursos didáticos. Ressaltado que neste tipo de aula o
professor é o centro das atenções, é o detentor do conhecimento e os alunos “podem”

esclarecer dúvidas sobre o que está sendo apresentado. A abordagem desta aula é
Tradicional, pois o papel do aluno é visto como passivo, por ocorrer a observação dos
conteúdos mostrados. 

Aula Prática: Utilizando equipamentos e diversos materiais, os alunos vão realizar um

tipo de experimento prático, processo ou atividade baseado em um determinado
conteúdo. Este tipo de aula demanda mais tempo e dedicação do professor no
preparo das atividades para o desenvolvimento e aplicação da aula. Compreende-se
que este tipo de aula pode ocorrer de duas formas: na primeira o professor vai
simplesmente direcionar os alunos para a realização da prática, onde a criatividade e a
reflexão podem ser bem desenvolvidas tornando-se assim uma aula com abordagem
Cognitivista ou Humanista₅  em que o aluno apresentará um papel ativo, já na

segunda forma poderá ser elaborado um roteiro para serem seguidos passos
determinados e específicos, em que a abordagem será Comportamentalista ou
Tradicional, observando um papel passivo do aluno.



Aula de Visitação/Observação: Aula em que o professor leva os alunos até um espaço

diferente da sala ou da escola, em que os alunos têm a oportunidade de aprender o
conteúdo visualizando dentro da sua realidade, como por exemplo, a visita de uma
Estação de Tratamento Água, ou ainda simulando uma situação, como a visita de um
Zoológico ou Museu de História Natural para ver os animais, outros lugares que pode
ser citados são: museus, exposições, parques, feiras, laboratórios de instituições, praças,
centros rurais ou urbanos. A abordagem deste tipo de aula pode ser considerada
Humanista, Cognitivista ou Sociocultural, pois coloca o aluno em situações de
observação e reflexão, induz a criatividade e produz memórias que auxiliarão nas aulas
em sala, aliando conteúdo e realidade. 

Aula de Campo/Interação/Coleta: Neste tipo de aula o professor leva os alunos a

lugares em que o contato direto é com o ambiente, a natureza ou com as pessoas,
produzindo a interação entre ambos e assim, o contato direto com o conteúdo. Com
uma abordagem Humanista, Cognitivista ou Sociocultural em que o aluno participa
ativamente do desenvolvimento da aula. Alguns bons exemplos deste tipo de aula são
uma caminhada em um bosque ou floresta para observação e interação com vários
fatores bióticos ou abióticos, a ida até a praia para coletar plantas, animais ou partes
(concha ou folhas, por exemplo), participação de uma oficina ou prática em outro
ambiente como uma fábrica ou hidrelétrica. 

Destacando que, independente de qual tipo de aula o professor escolha é
importantíssimo o PLANEJAMENTO PRÉVIO, para que cada tipo de aula possa ser
realizada com qualidade e excelência. E assim, possa ocorrer de forma significativa o
processo de ensino e aprendizagem no aluno, que deve ser o foco de todo o processo.

Boa aula professor!

Referências:

Mizukami, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo:

EDU, 1986.  

₅  Abordagem Humanista de Ensino: segundo Mizukami (1986, p. 44-45) “Criação de
condições que facilitem a aprendizagem do aluno, e como objetivo básico liberar a
sua capacidade de autoaprendizagem de forma que seja possível seu
desenvolvimento tanto intelectual quanto emocional”.



APÊNDICE II - TEXTO 2:
Peer Instruction - Instrução por Pares

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=unicamp-clickers-sala-

aula&id=010175120214#.XKoAuLhv_Dc. 

FIGURA 1 - A: Cartões ou placas. FIGURA 1 - B: Clickers..

   Sendo que algo muito importante neste tipo de atividade é que entre os alunos um
não saiba a resposta do outro. 

  Já quanto ao nível de acertos, nesta atividade a taxa de erros e acertos será observada
para verificação de aprendizagem do conteúdo, assim, o nível de acertos e erros sendo
abaixo a 30% de acertos o professor deverá retomar a exposição do conteúdo e explica
de uma forma diferente, com novos atrativos, como slides, exemplos, práticas. Entre
30% a 70% de acertos os alunos formam grupos e discutem os temas expostos.  E ao
obter acima de 70% de acertos o professor explica brevemente o tema, acrescentar
novos desafios, ou passar para outro novo assunto. Ao observar resultados positivos,
entende-se que o ambiente foi colaborativo quando os alunos estudam em grupo,

discutem diversos temas e assumem inclusive funções de professores. E também,

depois de responder uma questão (e errar), o aluno estaria mais aberto para ouvir tanto
o professor quanto seus colegas. O desafio e o propósito do Peer Instruction, portanto,

seria mobilizar o aluno a estudar.

 



   Vantagens do Peer Instruction: fazer o aluno estudar independente, gerar

autonomia do aluno, dinamizar a aula, feedback em tempo real, diálogo, obter
rapidamente a verificação da aprendizagem dos conteúdos e sua retomada em
seguida caso os resultados sejam negativos, utilização de diversos recurso
tecnológicos ou não.  

Passo a passo para produção de um Google Forms: 

1 - Abra um Google Drive:
https://www.google.com.br/drive/apps.html

2 – No canto superior esquerdo clique em + Novo: 

3 – Abrirão várias opções, passe o cursor em MAIS, clique em Formulários Google.  



 

4 – Aí é só começar a criar seu
Formulário:

Faça as questões e respostas de
várias formas. 

5 – Para mandar para as pessoas clique em Enviar:

6 – Coloque os e-mails dos destinatários
(alunos, por exemplo):

7 – Clique em Incluir formulário no e-mail. E
pronto você fez o seu Google Formulário!



Muito sucesso na sua forma Inovadora de Ensino!

Professora Karyne Baptista de Souza Cruz. 
Professora Dra. Josmaria Lopes de Morais.

Referência: 

MAZUR, Eric. Peer Instruction - A Revolução da Aprendizagem Ativa. Editora Penso.

Ano 2015.

 

 

8 – Para ver os resultados clique em Respostas: 

E os resultados surgem em forma de gráfico no Resumo... Ou Individual: 



   Em tempos em que as informações estão a um toque em nossas mãos através da
hiperconectividade e da interatividade proporcionada pelos celulares, notebooks e
tablets para nossos alunos, nós como professores também podemos ficar “ligados” a

essas modernidades. Uma dica para chegarmos a essa conexão é a utilização do site
PhET⁶ , sigla em inglês para Tecnologia Educacional em Física, que produz e contém

diversos Simuladores de Aprendizagem⁷, que podem ser classificados como Objetos
de Aprendizagens⁸ , excelentes para proporcionar a interatividade esperada por

nossos alunos para aliar conteúdo e conhecimento. Destacando que, os Objetos de
Aprendizagem são encontrados em Repositórios Educacionais Abertos (REAs)
disponíveis na internet.
   Observando que em nossas aulas tradicionais os conteúdos ensinados ficam limitados
ao uso do livro, quadro-negro e do giz, e os simuladores de aprendizagem são uma
possibilidade de proporcionar a observação e simulações usando modelos para
compreensão do conteúdo, tornando nossa aula inovadora ao ultrapassar limites.
   Muito importante ressaltar que, no site do Phet os criadores dos simuladores, segundo
Arantes, Miranda e Studart (2010) afirmam que “nas simulações, o grupo procura
conectar fenômenos diários com a ciência que está por trás deles, oferecendo aos
alunos modelos fisicamente corretos de maneira acessível” e assim nós professores
podemos aproximar-se das potencialidades que as tecnologias podem proporcionar no
ensino. 

⁶ PhET: sigla em inglês para Physics Education Technology Project Tecnologia

Educacional em Física. Segundo Arantes, Miranda e Studart (2010) “Uma bem sucedida
iniciativa na produção de simulações para o ensino de física, protagonizada por Carl
Wieman, laureado com o Nobel de Física de 2001”.  
⁷Simuladores de Aprendizagem: para o autor Wiley (2000) define o Objeto de

Aprendizagem como “qualquer material digital que possa ser reutilizado para dar
suporte ao ensino é considerado um objeto de aprendizagem”. E ainda segundo os
autores Audino e Nascimento (2010, p. 141), “objetos de aprendizagem são recursos
digitais dinâmicos, interativos e reutilizáveis em diferentes ambientes de aprendizagem
elaborados a partir de uma base tecnológica”. Em que um OA pode ser um vídeo,

imagem, áudio, texto, gráfico, tabela, tutorial, aplicação, mapa, jogo educacional,
animação, infográfico, página Web, etc.

APÊNDICE III - TEXTO 3:
Você conhece o PhET?



⁸Objetos de Aprendizagens: A simulação pode ser definida como uma

representação operacional de características centrais da realidade. (...) Primeiro, ele
deve representar uma situação real de alguma ordem – seja uma situação extraída
diretamente da vida real ou uma situação imaginária que possivelmente poderia ser
tirada da vida real (por exemplo, a invasão por seres extraterrestres). Segundo, deve
ser operacional ou, em outras palavras, deve constituir um processo contínuo - esse
critério exclui a simulação efetivamente da classe de outras representações análogas
estáticas, como fotografias, mapas, gráficos e diagramas de circuitos, mas inclui
modelos de trabalho de todos os tipos. (EDDINGTON, ADDINALL e PERCIVAL, 1982,

p.10).

Podemos citar no site do Phet, para o Ensino de Ciências os seguintes simuladores:
- Balões e Eletricidade Estática;

- Escala de pH;

- Gravidade e Órbitas;
- Meu Sistema Solar;
- O Efeito Estufa;

- Placas Tectônicas;
- Som;

- Comer e exercitar-se;

- Densidade e entre outros.
 

   Algumas dicas muito importantes são de que primeiro o professor deve interagir
com o simulador aprendendo com ele, depois que sejam relacionados os conteúdos
que podem ser trabalhados em sua disciplina, em seguida planejar a aula refletindo o
que eu espero que meu aluno aprenda, bem como os quais caminhos, eu professor,
devo seguir para utilizar este recurso, como por exemplos: a aula será na sala de
costume ou no laboratório de informática; na sala: posso pedir para os alunos que
levem seus celulares (quais medidas devo tomar antes? Devo enviar bilhete para os
responsáveis para ter um respaldo de que seu filho irá usar o celular para fins
didáticos como os previstos em lei; verificar conexão da internet se está disponível
para os alunos) ou se caso a escola disponibiliza tablets para serem usados pelos

alunos em sala; se for no laboratório de informática: saber previamente se todos ou os
quais computadores funcionam? Se o laboratório de informática é de livre acesso ou
existe uma chave? Com que está a chave? Existe uma agenda para datas a serem
usadas o laboratório de informática? Todas essas medidas antecipadas farão com que
a aula possa fluir da forma esperada e planejada. 



   Inicialmente uma aula utilizando os simuladores de aprendizagem parece que
acarreta muito trabalho para o professor... Isso é verdade, mas depois se tornam um
hábito e algo prazeroso de se fazer, onde o aluno poderá aprender de uma forma
diferente e o professor se sentir com a sensação de dever cumprido. 

Muito sucesso na sua forma Inovadora de Ensino!

Professora Karyne Baptista de Souza Cruz. 
Professora Dra. Josmaria Lopes de Morais.

Referências:

Arantes. A. R.; Miranda. M. S.; Studart. N.; Objetos de Aprendizagem no ensino de Física:

usando simulações do Phet. Física na Escola, v. 11, n. 1, 2010.

Audino, D. F; Nascimento, R. F. Objetos de aprendizagem: diálogos entre conceitos e uma
nova proposição aplicada à educação. Revista Contemporânea de Educação, v. 5, n. 10, p.

128-148, jul./dez., 2010.

Eddington, H.; Addinall, E.; Percival, F. Handbook of Game Design. London: Kogan Page
Limited, 1982.

Wiley, D. A. The Instructional use of Learning Objects (2000). Disponível em

www.reusability.org/read/chapters/ wiley.doc. Tradução em português está disponível

em http://penta3.ufrgs.br/objetosaprendizagem/.



   Objetos de Aprendizagem Digitais são compreendidos para Wiley (2000) “qualquer
material digital que possa ser reutilizado para dar suporte ao ensino é considerado um
objeto de aprendizagem” e para Audino e Nascimento (2010, p. 141) “objetos de
aprendizagem são recursos digitais dinâmicos, interativos e reutilizáveis em diferentes
ambientes de aprendizagem elaborados a partir de uma base tecnológica”. Assim, um
OA digital pode ser um compreendido como um vídeo de um determinado
conteúdo, uma imagem na internet, áudio, texto chamado hipertexto, uma tabela,

um tutorial, um aplicativo, um mapa, um jogo educacional, uma animação, um
infográfico, uma página na Web entre outros. 
   Podemos relacionar e fazer a transposição didática de todos os conteúdos de
Ciências com o uso dos OAs digitais, de tal modo, nesse texto será comentado sobre
os seguintes OAs digitais: Simuladores de Aprendizagem do Phet, Animação Escala do
Universo, Vídeo Tracker e o Simulador Stellarium Astronomy.

APÊNDICE IV- TEXTO 4:
Sobre alguns tipos de Objetos de Aprendizagem (OA) Digitais e suas

possibilidades de ampliar conteúdos em Ciências

Simuladores de Aprendizagem do Phet:

   Simuladores de Aprendizagem do Phet, sigla
em inglês para Tecnologia Educacional em
Física, permitem simular determinados
conteúdos de Ciências, como por exemplo, o
simulador Comer e Exercitar-se (Eating and
Exercise) em que são trabalhados os
conteúdos de Sistema Cardiovascular: coração,

veias, artérias, sangue; Nutrientes como
proteínas, carboidratos, gorduras e tipos de 

alimentos; Calorias: quantidade de calorias ingeridas e gastas, Atividades físicas –

exercícios e entre outros. As possibilidades de utilização deste simulador são inúmeras,
imaginado desde o professor fazer uma aula expositiva dialogada mostrando para os
alunos e refletindo de forma crítica como é, e como pode ser nosso estilo de vida
relacionado com as nossas práticas diárias de ingestão de alimentos e o sedentarismo
ou a busca de um ideal de realização de exercícios, ou o professor pode até mesmo
estimular que os alunos utilizem o simulador em uma aula mais tecnológica e atrativa. 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/



   Lembrando que as simulações do Phet utilizam a linguagem Java, Flash ou HTML5, e
podem ser executadas on-line ou copiadas para o computador. Todas as simulações são
de código aberto, ou seja, que podem ser usadas (não alteradas) pelos usuários, uma vez
que, vários são os patrocinadores que apoiam o projeto Phet, permitindo que estes
recursos sejam livres para todos os estudantes e professores. O projeto Phet está
disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/.

"The Scale of the Universe"

   Escala do Universo, “The Scale of
the Universe”, é uma animação
muito interessante, começa ao
acessar o link, onde primeiro você
poderá escolher o idioma de sua
preferência. Em seguida, na tela
inicial da escala, há um desenho que
representa o ser humano (com 1,70
de altura) junto uma bola de praia,

um pássaro Dodô, uma planta
chamada Raflésia e uma 
minhoca gigante, assim, nessa imagem inicial, é mostrada onde nós humanos estamos
dentro dessa escala, logo em seguida há um círculo adentrando a imagem que equivale
a 1 metro. Para movimentar a escala há uma barra de rolagem, onde para o lado
esquerdo o zoom será para visualizar objetos de tamanho menor, como as ilustrações
dos átomos de hidrogênio e de hélio, chegando à tela com a espuma quântica, o
comprimento de Planck e a string (corda), que são os menores itens que os humanos
conhecem, em teoria. Depois, movimentando e barra para o lado direto o zoom será
possível visualizar objetos de tamanho maior, em que aparecem os grandes animais,
como elefantes e até dinossauros, árvores, monumentos, grandes objetos como aviões,
cidades e alguns países, continuando a movimentação da barra, têm nosso Planeta
Terra, diversos outros corpos celestes, a distância entre alguns deles e assim chegar
inclusive ao tamanho do “Universo observável”, dentro de um todo do Universo. Para
uma maior interação e aprendizagem, uma dica legal é que ao clicar nas imagens
surgem algumas informações elas. Portanto, podem ser relacionados diversos conteúdos
de Ciências e Matemática, como a Escala de Grandeza, as Estruturas dos Átomos, em
Astronomia mostra desde cometas até o universo observável, em Microbiologia mostra
diferentes tipos de células e micro organismos entre tantos outros assuntos. A Escala do
Universo pode ser utilizada tanto em inglês quanto em português e ainda em outros
idiomas através do link: https://htwins.net/scale2/lang.html. 

Fonte: https://htwins.net/scale2/lang.html



Segundo Junior e seus colaboradores (2011) Tracker: “é um software livre destinado à
análise quadro a quadro de vídeos (vídeo análise) que permite o estudo de diversos tipos
de movimento a partir de filmes feitos com câmeras digitais ou webcams e
computadores comuns”. Deste modo, utilizando o vídeo Tracker alunos e professores
podem realizar diversos estudos e práticas com o uso de uma simples tecnologia que é a
análise de quadro a quadro de um vídeo com o movimento de corpos.  Junior e seus
colaboradores (2011) ainda ressaltam que: “Por ser um software livre, o Tracker pode ser
obtido e repassado livremente e também está aberto a modificações realizadas pelo
usuário”. Para aprender mais sobre o Tracker uma dica é acessar o site do Tracker da
UTFPR disponível pelo link https://trackerbrasil.ct.utfpr.edu.br/. Também muito

interessante é o tutorial sobre tutorial para uso do tracker disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=73mbrphv3_0.

 Também muito interessante para ser
empregado nas aulas e o Stellarium
Astronomy que é um software de um simulador

de um planetário, com licença aberta, pode ser
utilizado no computador, mostrando um céu
bem realista com três dimensões, que pode ser
comparada a igual vista a olho nu, utilizando um
binóculo ou um telescópio. O céu simulado
contém mais de 600 mil estrelas, constelações
de mais de 20 culturas diferentes, imagens de
nebulosas, a Via Láctea, os planetas do Sistema
Solar e seus satélites, além da atmosfera e do
nascer e do pôr-do-Sol bem realistas. Pode
utilizar este planetário virtual para mostrar e
explicar diversos conteúdos relacionados à
Astronomia.

Tracker

Stellarium Astronomy

 O Stellarium Astronomy pode ser acessado pelo link https://stellarium.org/pt/ e
baixado no seu computador em diversas plataformas como, por exemplo, Linux e
Windows.

Fonte: https://htwins.net/scale2/lang.html



Professora Karyne Baptista de Souza Cruz e Professora Dra. Josmaria Lopes de Morais.
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   O Tracker é um software de vídeoanálise e uma ferramenta de modelagem de dados
criada utilizando as bibliotecas de códigos Java da Open Source Physics.
(https://www.compadre.org/osp/). Dentre os recursos disponíveis no Tracker, destacam-

se: rastreamento de objetos com sequências de quadros (imagens) em tempos sucessivos;
gráficos de posição, velocidade e aceleração; filtros de efeitos especiais; quadros de
referência, pontos de calibração e perfis de linha para análise de padrões de espectro e
interferência luminosa, além de outros. 
O Tracker possibilita a realização de experimentos com videoanálise utilizando materiais
simples, tais como uma “esfera de borracha”, “uma pista de corrida (tipo Hot Wheels©)”,

além de “carrinhos de brinquedo”, materiais simples de encontrar. (BORDIN, 2020).

Para instalar o Tracker, acesse em: https://physlets.org/tracker/ .

   Caso você tenha o sistema operacional Windows, clique conforme indicado na imagem
abaixo:

   Após feito o Download, vá até a pasta de “Download” do seu computador e dê um
duplo-click no ícone do Tracker. Siga a instalação e pronto, o Tracker está instalado.

Abrindo o Tracker: Procure na barra do Menu Iniciar ou na sua Área de Trabalho a imagem
abaixo:

Dê um duplo-click no ícone e pronto, o Tracker irá se abrir.

APÊNDICE V- TEXTO 5:
Tutorial utilizando o Tracker



Na imagem acima mencionada existem 3 telas importantes:
1º) A grande tela branca é onde o vídeo será carregado. Atente-se a barra de progressão do
vídeo, pois ela será importante para definir qual o intervalo de quadro que serão analisados.

Por exemplo, o vídeo que utilizaremos como base da experiência possui 94 quadros
conforme imagem abaixo:

Parametrização Inicial



Porém para utilizar o pedaço do vídeo que efetivamente é útil para a experiência
procure o ícone “AJUSTE DE CORTE DE VIDEO” conforme imagem

Nesse vídeo em específico utilizaremos do
quadro 65 ao quadro 82.

Clique em “ACEITAR”.

Análise da Informação – Adicionando Eixos

   Agora vamos adicionar o Eixo
de Coordenadas (X,Y) para
análise do Movimento.

Procure o ícone conforme ao
lado:



   Para marcar a posição inicial e final, basta pressionar ao mesmo tempo a tecla
“SHIFT” + um Clique do Mouse.

   Na imagem abaixo fizemos a demarcação pois já havíamos medido inicialmente
essa altura que é de 1,38m .

   Para esse experimento em especial é necessário
marcar o eixo X como sendo o piso e o eixo Y
especificamente como sendo o centro da Mão.

   Como a filmagem foi feita com uma pequena
angulação é necessária essa correção, para tal rotaciona-

se o eixo até alinhar com algum referencial.

   Feito a inserção dos
eixos, é necessário inserir
a “FITA DE CALIBRAÇÃO”,

é ela que define a ESCALA
do Vídeo, a escala de
análise, para tal, segue-se
os passos:



   Para analisar o movimento da bola Amarela,

precisamos marcar suas posições conforme a
orientação do Vídeo. Entre o quadro 65 à 82
fizemos um posicionamento a cada 3 quadros.    
Quanto menos quadros maior a precisão da
análise de movimento, 3 quadros é uma análise
intermediária.

Análise da Informação - Marcando os Pontos de Massa

   Para adicionar um ponto de massa siga os
passos abaixo:

     O quadro abaixo surgirá do lado esquerdo da
tela.



      O próximo passo é realizar as marcações, para tal pressione a tecla “SHIFT” e realize
as marcações conforme a evolução dos quadros no eixo Y.

Feito isso, agora basta analisar os dados.

Análise da Informação – Analisando os Gráficos.

   Existem diversos gráficos que podem ser gerados à partir da planilha de
informações, como trata-se de um movimento de queda livre, para tal, basta alterar o
eixo conforme imagem a seguir:



   Vale salientar, que o Tracker possibilita diversas análises, variando de experimento
para experimento, este tutorial é somente uma instrução inicial. Este material foi
desenvolvido juntamente com integrantes do grupo Tracker-Brasil da UTFPR e está
em constante atualização disponível em: https://trackerbrasil.ct.utfpr.edu.br/.
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APÊNDICE VI- TEXTO 6:
Plano de Aula - Exemplo

Estruturas e funções do Sistema Nervoso Central e Periférico.

 Neurônio.

 Impulso Nervoso.

 Aula Expositiva dialogada.

 Aula Prática.

Cognitivista.

Construtivista.

Sócio interacionista.

Cultura Maker.
Aprendizagem Significativa.

Conhecer as estruturas e funções do Sistema Nervoso Central e Periférico para que
o aluno compreenda o funcionamento do corpo humano.

 Apresentar a célula principal do Sistema Nervoso, o neurônio e o impulso nervoso,

com o intuito de que o aluno relacione célula e sistema como um todo.

 Debater as principais doenças que são relacionadas ao Sistema Nervoso e temas
relacionados, como uso de drogas, álcool, anestesia, medicamentos e substâncias
psicoativas, de forma a relacionar o conteúdo à realidade do aluno.

Utilizar celular para produção de animações/vídeos aliando a técnica do Stop
Motion e desenvolver uma animação referente ao Sistema Nervoso, para que o
aluno possa produzir conhecimento com ferramentas que ele utiliza em seu dia a
dia, como o celular.
Exibir as animações produzidas pelos alunos, levando o aluno refletir sobre suas
produções e o conhecimento seja fixado.

Professora: Karyne Baptista de Souza Cruz.

Série: 6° Ano – Ensino Fundamental II. Colégio de Estadual João da Silva.

Tema: Produção de Animação sobre o Sistema Nervoso com a técnica Stop Motion,

dispositivo de celular e o aplicativo Estúdio Stop Motion.

Conteúdo Estruturante: Sistema Nervoso.

Conteúdos Específicos: 

Métodos ou Metodologias relacionadas: 

Objetivos Específicos:



Data show e slides. 
Vídeos.
Material didático impresso (livro).

Quadro negro e giz.

Celular.
Aplicativo.

Estúdio Stop Motion.

Desenvolvimento das Aulas:

   Na aula 1 serão abordados, de forma expositiva e dialogada, os conteúdos sobre
estruturas e funções do Sistema Nervoso Central e Periférico, utilizando data show e
slides para visualização das estruturas do sistema, bem como as funções
relacionadas. Ainda, textos no material didático impresso relacionados aos
conteúdos estarão disponíveis para que os alunos possam pesquisar e estudar em
casa.

  Na aula 2 dando continuidade aos conteúdos do Sistema Nervoso, será 

 apresentado a célula principal do sistema, o neurônio e o impulso nervoso, através
do vídeo Sistema Nervoso, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=K-
LSmm6VKAg. Depois os alunos irão em dupla desenvolver atividades do material

didático impresso referente aos conteúdos estudados na aula 1 e 2.

     Na aula 3, os alunos serão questionados sobre quais doenças são relacionadas ao
Sistema Nervoso e sobre temas relacionados, como uso de drogas, álcool, anestesia,

medicamentos e substâncias psicoativas, de forma a relacionar o conteúdo a
realidade do aluno. Ao final desta aula, os alunos levarão um bilhete comunicando
aos pais que na próxima aula será utilizado o celular e o aplicativo (app) Estúdio
Stop Motion para produção de atividade relacionada ao conteúdo do Sistema
Nervoso, também será requisitado que os alunos tragam massinha para a produção
da atividade. Como motivação para os alunos, será mostrado a animação com a
técnica do Stop Motion, sobre Célula, disponível em
https://youtu.be/lTd0qFoDFgU. 

    Na aula 4 inicialmente será explicado como utilizar o app Estúdio Stop Motion e
dicas de como desenvolver o vídeo. Em seguida, em duplas ou trios os alunos irão
produzir um vídeo sobre Sistema Nervoso, usando a técnica de animação Stop
Motion, com massinha e outros materiais como papel colorido e canetinha colorida.

Esta atividade será avaliada como um processo desde o inicio ao fim para verificação
do aprendizado do aluno. Como tarefa, os alunos poderão terminar o vídeo em casa,

e enviar no prazo de uma semana para o e-mail da professora.

     Na aula 5 como fechamento do conteúdo sobre o Sistema Nervoso, serão
exibidos todos os vídeos para os alunos da sala, como forma de dividir o trabalho
produzido pelos colegas e forma de reforçar o aprendizado. 

Recursos utilizados:

https://www.youtube.com/watch?v=K-LSmm6VKAg
https://youtu.be/lTd0qFoDFgU

