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Introdução: Reflexões acerca dos processos de ensinar e aprender Física têm sido alvo
de debates e pesquisas em várias universidades e governos, nos âmbitos públicos e
privados, evidenciando as fragilidades desta área de conhecimento. Observa-se
paulatinamente o desinteresse dos alunos em razão da metodologia aplicada, onde o
estudante não consegue associar o conteúdo à realidade por ele vivida.  O Projeto
Física Divertida, por meio de seus alunos e professores, surge como uma das
estratégias encontradas para discutir o problema, melhor compreendê-lo e propor ações
conjuntas entre educação superior e básica buscando novas formas de conceber os
processos de ensino e Objetivo: Contribuir para uma melhoria na formação básica em
Física de alunos de escolas do Vale do Aço. Ensinar a física de forma divertida através
da realização de experimentos, oficinas e debates com os alunos. Promover
metodologias e materiais didáticos diferenciados para o desenvolvimento de
habilidades cognitivas Metodologia: Foram realizados fóruns de debates entre alunos
para definição de habilidades e competências relacionadas à área da Física a serem
abordadas. Realizaram-se reuniões nos laboratórios de Física do UNILESTE com os
discentes para elaboração de experimentos, material didático e metodologias
significativas para o ensino/aprendizagem da física. As oficinas com os alunos
ocorreram nos laboratórios das próprias escolas, onde era feita uma breve explanação
oral do tema abordado, seguido da realização da prática. Os discentes atuaram como
monitores nos laboratórios auxiliando os alunos na montagem das práticas e nas
dúvidas recorrentes da aula. Resultados: Foram realizados 10 encontros intitulados
Iniciação à Robótica com os alunos de 2 a 11 anos da Escola Educação Criativa. Neste
período, realizou-se a montagem de um parque de diversões com os alunos. Os fóruns
e debates entre professores/extensionistas têm sido satisfatórios. Visamos ter uma
ótima interlocução com os nossos alunos a fim de ensinar a Física de forma prática. No
segundo semestre de 2016 a atuação se dará no Colégio Padre de Man, com a
realização de 5 experimentos relacionados ao cotidiano dos alunos. Além da atuação
nas escolas, o projeto Física Divertida participou de eventos de cunho social, atingindo
uma população mais carente que não dispõe de tais formas de ensino.  Conclusão:
Verifica-se um alto grau de satisfação dos alunos atendidos, assim como grande
repercussão do projeto junto à comunidade. A oportunidade de participar de atividades
laboratoriais e dinâmicas é primordial para o desenvolvimento acadêmico, crescimento
pessoal e intelectual do aluno, permitindo-o relacioná-las às experiências diárias.

Palavras-chave: Física divertida. Ensino. Experimentos. 

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818



Agências de fomento: Unileste

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


