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Caracterização da disciplina
Código
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da Práticas de Ensino de Física II
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15
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Créditos (T- ( 2 - 2 - 4 Carga
48
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0 Câmpus:
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P-I):
)
horária:
horas
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Código
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Turma:
Turno: N
Quadrimestre: Suplementar Ano:
turma:
Docente(s)
Breno Arsioli Moura
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Atendimento via Google Meet todas às quintas-feiras, das 18 às 20h.

Segunda
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
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Alocação da turma
Quarta

Quinta

X
X
X
X

Sexta

2020

Sábado
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Planejamento da disciplina
Objetivos gerais
Contribuir para desenvolver a autonomia crítica do futuro professor na produção de sua prática
pedagógica, conhecendo suportes teórico-metodológicos da área de ensino de Física, no sentido de
desenvolver competência para selecionar, adaptar, organizar e/ou produzir recursos didáticos
adequados para o ensino médio, de modo articulado e coerente com as estratégias, finalidades e
objetivos de ensino, assim como às especificidades do conhecimento a ser ensinado e às
características discentes, levando em conta o seu contexto cultural. Contribuir para o desenvolvimento
de atitudes de pesquisa e investigação em ensino de Física e para o conhecimento da área de
pesquisa em ensino de Física.

Objetivos específicos
•
Desenvolver competências e habilidades para atuar como educador, docente em Física;
•
Conceber o trabalho pedagógico como derivado e relacionado a um projeto
•
Discutir criticamente as diversas perspectivas metodológicas para ensino de Física;
•
Integrar teoria e prática com a pesquisa, a fim de desenvolver a praxis pedagógica no ensino
de física;

Ementa
Estratégias e organização de propostas de Ensino de Física sob diferentes perspectivas, a exemplo de:
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; Enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade
(CTS); Situação de Estudo; Abordagem Temática; Unidades de aprendizagem; Teaching Learning
Sequences (TLS); História e Filosofia das Ciências em contextos de sala de aula; Propostas
curriculares estaduais (Alagoas, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e São Paulo) e Pacto Ensino Médio. Elaboração e desenvolvimento de planos de aula para o
ensino médio.
Conteúdo programático
A disciplina será realizada via Moodle UFABC
Aula
Conteúdo
Estratégias didáticas
Atividades/Avaliação
Apresentação da disciplina e do Aula
por Nenhuma atividade para
cronograma de atividades
videoconferência
e esse dia.
Divisão das tarefas
discussão
aberta
entre todos.
Discussão:
21/09
Por que ensinar/aprender Física Slides
serão
(segunda)
no Ensino Médio?
apresentados
ao
Síncrona
longo da aula e serão
disponibilizados
posteriormente
no
Moodle da disciplina.
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Quais conteúdos de Física
ensinar/aprender no Ensino
Médio?
A abordagem prática nas aulas
facilita a aprendizagem de
conteúdos de Física?
24/09
(quinta)
Assíncrona

Base nacional comum curricular
Parâmetros
curriculares
nacionais

Discussão no fórum
do Moodle, em que as
duas
questões
deverão
ser
respondidas por todos
os alunos.
Textos de referência,
disponibilizados
no
Moodle da disciplina:
MENEZES, L.C. Ensino
de física: reforma ou
revolução?
In:
MARTINS,
A.F.P.
Física
ainda
é
cultura? São Paulo:
Livraria
da
Física,
2009.
Aula
por
videoconferência
e
discussão
aberta
entre todos.

As respostas deverão ser
postadas no Moodle da
disciplina até às 12h do dia
28/09.
(liberação às 12h do dia
21/09) – Atividade não
avaliativa

Nenhuma
esse dia.

atividade

para

Slides
serão
apresentados
ao
longo da aula e serão
disponibilizados
posteriormente
no
Moodle da disciplina.

28/09
(segunda)
Síncrona

01/10
(quinta)
Assíncrona

Análise do currículo de SP
(Grupo/Indivíduo 1)
Elaboração de avaliação do
currículo, buscando responder

Textos de referência:
SELLES, S.E. A BNCC
e a Resolução CNE/CP
nº 2/2015 para a
formação docente: a
“carroça na frente dos
bois”. Caderno
Brasileiro de Ensino
de Física, v. 35, n. 2,
p. 337-344, 2018.
MARTINS, A.F.P. Sem
carroça e sem bois:
breves
reflexões
sobre o processo de
elaboração de “uma”
BNCC.
Caderno
Brasileiro de Ensino
de Física, v. 35, n. 3,
p. 689-701, 2018.
Resposta à tarefa do
Moodle pelo indivíduo
ou por um membro
do grupo.

As respostas deverão ser
postadas
no
campo
indicado do Moodle da
disciplina até às 23h do dia
01/10.
(liberação às 21h do dia
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24/09)

às seguintes questões:

(1) Como os conteúdos da
física são trabalhados em cada
uma das séries do EM? (mínimo
de 50 palavras)
(2) Qual sua avaliação acerca
da organização/distribuição
desses conteúdos? (mínimo de
50 palavras)

Os demais alunos
deverão apenas ler o
texto.

Atividade
avaliativa
(resposta),
para
indivíduo ou grupo 1

1
o

Atividade
avaliativa
(condução),
para
indivíduo ou grupo 1.

1
o

Atividade
avaliativa
(participação),
para
demais alunos.

2
os

Texto de
referência:
Currículo de SP –
Ciências da Natureza
e suas Tecnologias

(3) Há pontos a melhorar? Se
sim, quais? Se não, por que?
(mínimo de 50 palavras)
(4) Há outros pontos do texto
que considera relevante
mencionar? (opcional)
Discussão sobre o currículo de
SP

O Grupo/Indivíduo 1
será responsável pela
condução da aula, por
meio de vídeo ao vivo
ou
previamente
gravado. O indivíduo
ou
ao
menos
1
membro do grupo
deverá participar da
aula.

05/10
(segunda)
Síncrona

Análise do currículo da BA
(Grupo/Indivíduo 2)

08/10
(Quinta)
Assíncrona

Aula
por
videoconferência
e
discussão
aberta
entre todos.

(1) Como os conteúdos da
física são trabalhados em cada
uma das séries do EM? (mínimo
de 50 palavras)
(2) Qual sua avaliação acerca
da organização/distribuição
desses conteúdos? (mínimo de
50 palavras)
(3) Há pontos a melhorar? Se
sim, quais? Se não, por que?
(mínimo de 50 palavras)

Resposta à tarefa do
Moodle pelo indivíduo
ou por um membro
do grupo.

Os demais alunos
deverão apenas ler o
texto.

Texto de
referência:
Currículo da BA –

As respostas deverão ser
postadas
no
campo
indicado do Moodle da
disciplina até às 23h do dia
08/10.
(liberação às 21h do dia
01/10)
Atividade
Avaliativa
(resposta),
para
indivíduo ou grupo 2.

1
o
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(4) Há outros pontos do texto
que considera relevante
mencionar? (opcional)

Ciências da Natureza

Análise do currículo do AM
(Grupo/Indivíduo 3)

Resposta à tarefa do
Moodle pelo indivíduo
ou por um membro
do grupo.

(1) Como os conteúdos da
física são trabalhados em cada
uma das séries do EM? (mínimo
de 50 palavras)
12/10
(segunda)
Assíncrona

(2) Qual sua avaliação acerca
da organização/distribuição
desses conteúdos? (mínimo de
50 palavras)
(3) Há pontos a melhorar? Se
sim, quais? Se não, por que?
(mínimo de 50 palavras)
(4) Há outros pontos do texto
que considera relevante
mencionar? (opcional)
Discussão sobre o currículo da
BA

Síncrona

Discussão sobre o currículo do
AM

Síncrona

Atividade
Avaliativa
(resposta),
para
indivíduo ou grupo 3.

1
o

Atividade
avaliativa
(condução),
para
indivíduo ou grupo 2.

1
o

Atividade
avaliativa
(participação),
para
demais alunos.

2
os

Atividade
avaliativa
(condução),
para
indivíduo ou grupo 3.

1
o

Atividade
avaliativa
(participação),
para
demais alunos.

2
os

Texto de
referência:
Currículo do AM –
Ciências da Natureza
e suas Tecnologias
Aula
por
videoconferência
e
discussão
aberta
entre todos.
O Grupo/Indivíduo 2
será responsável pela
condução da aula, por
meio de vídeo ao vivo
ou
previamente
gravado. O indivíduo
ou
ao
menos
1
membro do grupo
deverá participar da
aula.

15/10
(quinta)

19/10
(segunda)

Os demais alunos
deverão apenas ler o
texto.

As respostas deverão ser
postadas
no
campo
indicado do Moodle da
disciplina até às 21h do dia
12/10.
(liberação às 19h do dia
05/10)

Aula
por
videoconferência
e
discussão
aberta
entre todos.
O Grupo/Indivíduo 3
será responsável pela
condução da aula, por
meio de vídeo ao vivo
ou
previamente
gravado. O indivíduo
ou
ao
menos
1
membro do grupo
deverá participar da
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aula.

Avaliação geral dos currículos
22/10
(quinta)

Discussão no fórum
do Moodle, em que as
questões deverão ser
respondidas por todos
os alunos.

Assíncrona
Construção de propostas para o
Ensino de Física

Aula
por
videoconferência
e
discussão
aberta
entre todos.

As respostas deverão
postadas no Moodle
disciplina até às 23h do
22/10.
(liberação às 21h do
15/10)

ser
da
dia
dia

Atividade avaliativa 3
Nenhuma atividade para
esse dia.

Orientação para construção de
Proposta Didática e Produto
Intelectual
26/10
(segunda)
Síncrona

29/10
(quinta)

A partir do que foi estudado na
disciplina e de uma pesquisa
em de publicações, área de
ensino de física (ensino médio),
fazer o planejamento de uma
proposta didática de 4 aulas
e de um produto intelectual
(texto, experimento,
audiovisual... etc.) que será
utilizado nas aulas.
Propostas de Ensino de Física

Assíncrona
Propostas de Ensino de Física
02/11
(segunda)
Assíncrona

05/11
(quinta)
Assíncrona

Guia de estudos do texto
(Grupos/Indivíduos 1 e 2)

Escolha e leitura de
textos,
dentre
as
opções
disponibilizadas
no
Moodle.
Discussão no fórum
do Moodle, em que o
indivíduo ou grupo
deverá indicar o texto
escolhido.

Nenhuma
esse dia.

atividade

As respostas deverão
postadas no Moodle
disciplina até às 21h do
02/11.
(liberação às 19h do
26/10)

ser
da
dia

Postagem no Moodle
do
guia
pelos
indivíduos ou grupos
1 e 2, com, no
mínimo, 3 perguntas
para
orientar
a
discussão
sobre
o
texto escolhido por

As respostas deverão
postadas no Moodle
disciplina até às 23h do
05/11.
(liberação às 21h do
29/10)

ser
da
dia

Atividade avaliativa 4

para

dia

dia
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cada um.

09/11
(segunda)
Síncrona

Discussão de textos

Grupos/indivíduos 1 e 2
Guia de estudos do texto
(Grupo/Indivíduo 3)

12/11
(quinta)
Assíncrona

16/11
(segunda)
Síncrona
19/11
(quinta)

Discussão de textos

Grupo/indivíduo 3
Entrega de esboço de Proposta
Didática

Aula
por
videoconferência
e
discussão
aberta
entre todos.

Participação na discussão

Postagem no Moodle
do
guia
pelos
indivíduo ou grupo 3,
com, no mínimo, 3
perguntas
para
orientar a discussão
sobre
o
texto
escolhido por cada
um.
Aula
por
videoconferência
e
discussão
aberta
entre todos.

As respostas deverão
postadas no Moodle
disciplina até às 23h do
12/11.
(liberação às 21h do
05/11)

Resposta à tarefa do
Moodle pelo indivíduo
ou por um membro
do grupo.

As respostas deverão
postadas no Moodle
disciplina até às 23h do
19/11.
(liberação às 21h do
12/11)

Assíncrona

23/11
(segunda)
Síncrona
26/11
(quinta)

Orientações sobre construção
de Proposta Didática e Produto
Intelectual
Entrega de esboço de Produto
Intelectual

Assíncrona
Apresentações (até 20 min)

30/11
(segunda)
Síncrona

Atividade avaliativa 5

dia

Atividade avaliativa 4
Participação na discussão
Atividade avaliativa 5

Aula
por
videoconferência
e
discussão
aberta
entre todos.

Nenhuma
esse dia.

Resposta à tarefa do
Moodle pelo indivíduo
ou por um membro
do grupo.

As respostas deverão
postadas no Moodle
disciplina até às 23h do
26/11.
(liberação às 21h do
19/11)
Atividade avaliativa 6

Aula
por
videoconferência
e
discussão
aberta
entre todos.
Cada Grupo/Indivíduo
será responsável pela
apresentação,
por
meio de vídeo ao vivo
ou
previamente
gravado. O indivíduo
ou
ao
menos
1
membro do grupo
deverá participar da

ser
da
dia

atividade

ser
da
dia
dia

para

ser
da
dia
dia
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aula.

03/12
(quinta)
Assíncrona

07/12
(segunda)

Entrega da versão final da
Proposta Didática e do Produto
Intelectual

Resposta à tarefa do
Moodle pelo indivíduo
ou por um membro
do grupo.

Avaliação substitutiva

-

As respostas deverão
postadas no Moodle
disciplina até às 23h do
03/12.
(liberação às 21h do
26/11)
Atividade avaliativa 7
-

Conferência de conceitos

-

-

Assíncrona
10/12
(quinta)
Assíncrona
Avaliação

Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa
Descrição/Critério

Atividade avaliativa 1

Alinhamento das respostas com o conteúdo do
material;
Cumprimento dos limites de palavras estabelecidos;
Coerência e fluidez na argumentação.
Condução adequada e ativa da discussão.

Conceito de A a C;
Conceito F para quem não participar.

Atividade avaliativa 2

Participação ativa na discussão.

Conceitos A ou B;
Conceito F para quem não participar.

Será considerada uma só avaliação para a participação
em 2 (duas) discussões de texto.
Atividade avaliativa 3

Resposta à atividade no Moodle.

ser
da
dia
dia
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Conceito A para quem responder adequadamente a
atividade;
Conceito F para quem não responder.
Atividade avaliativa 4

Entrega do guia com as três perguntas;
Condução ativa da discussão.

Conceito de A a C;
Conceito F para quem não participar.
Atividade avaliativa 5

Participação ativa na discussão.

Conceitos A ou B;
Conceito F para quem não participar.

Será considerada uma só avaliação para a participação
em 2 (duas) discussões de texto.
Atividade avaliativa 6

Apresentação com domínio do conteúdo da proposta;
Respostas coerentes e bem fundamentadas às
questões que surgirem;
Cumprimento do tempo.

Conceito de A a C;
Conceito F para quem não participar.
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Atividade avaliativa 7

Cumprimento dos itens estabelecidos nas orientações;
Adequação da proposta aos itens estabelecidos;
Uso correto da língua portuguesa.

Conceito de A a C;
Conceito F para quem não entregar.
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Artigos:
Serão escolhidos entre os periódicos relevantes da área dependendo principalmente da necessidade
dos alunos para a realização dos seminários.
Sites:
Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física – LaPEF - FEUSP
http://paje.fe.usp.br/~lapef/
Sociedade Brasileira de Física – SBF
http://www.sbfisica.org.br/
Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências – ABRAPEC
http://www.fc.unesp.br/abrapec/
*Revista Ciência e Educação
http://www.fc.unesp.br/pos/revista/
*Revista Investigações em Ensino de Ciências
http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/revista.htm
*Revista Brasileira de Ensino de Física
http://www.sbfisica.org.br/rbef/
*Revista Física na Escola
http://www.sbfisica.org.br/fne/
Leituras de Física – GREF do aluno
http://www.if.usp.br/gref/
Enseñanza de las ciencias (en español)
http://www.bib.uab.es/pub/ensenanzadelasciencias
Grupo de História e Teoria da Ciência
http://www.ifi.unicamp.br/~ghtc/
Associação de História e Filosofia da Ciência do Cone Sul.
http://www.afhic.org

