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RESUMO

                                            Diversificação dos Métodos no Ensino de Física

                                                                                                     Autor: Lucas Morais de Lima

	Este trabalho tem como objetivo criar e testar métodos alternativos de ensino de física, de maneira dinâmica aonde os alunos participam da aula de modo que a enriqueçam com

participações, questionamentos a respeito do ensino de física atual que os mesmos têm em sala de aula e a ideia deles de como seria uma boa aula. Desse modo, o projeto visa

avaliar as opiniões e elaborar aulas que vão contribuir para o conhecimento do aluno, aguçar sua criatividade e vontade de aprender por si só, com participação direta nas

gincanas e experiências feitas em sala de aula e na sala de informática, com a utilização de softwares de ensino de física. 

	O projeto esta sendo executado em uma escola pública que esta situada na cidade de Alpinópolis – MG, para alunos do ensino fundamental e médio. As experiências foram

executadas com materiais de baixo custo dentro da sala de aula, com a interação dos alunos em cada execução, sendo repassado passo a passo o que estava sendo feito e

associando a experiência com o tema abordado. Para as aulas na sala de informática, foram utilizados softwares livres como o Algodoo.

        A Física deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de competências específicas que permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e tecnológicos, presentes

tanto no cotidiano mais imediato quanto na compreensão do universo distante, a partir de princípios, leis e modelos por ela construídos. (PCN+, 2002, p. 2).

	De acordo com Santos (2008) existe uma série de atitudes que o professor necessita ter para colaborar com uma aprendizagem significativa, a saber: redução de soluções

prontas, desafios aos alunos, aprofundamento da aprendizagem.

	Os resultados obtidos, ate o envio deste resumo, condizem com o esperado e planejado.
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