
                                  
 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2S 2016 

ACOMPANHAMENTO DAS AULAS  

1. Escola: Djalma Octaviano 

2. Bolsistas: Caio Magro Issa e Gustavo Camargo de Oliveira 

3. Data: 29/11/2016 

4. Atividade:  Acompanhamento do clube de física – 3º ano do EM 

5. Objetivo:  Aprofundamento e maior domínio do conteúdo trabalhado durante o Ensino Médio. 

6. Preparação dos bolsistas PIBID: A apresentação e discussão do conteúdo foi feita com base no método 

de ensino por resolução de problemas, bem como atividades experimentais abertas e/ou 

demonstrativas: 

 

6.1. Discussão teórica: PEDUZZI, Luiz O. Q. ““o re a Resolução de Pro le as o E si o de Físi a  
Caderno Catarinense de Ensino de Física, v.14, n.3: p.229-253, dez.1997. 

                                 

          BORGES, A. Tarcísio  Novos Ru os para o La oratório Es olar de Ciê ias  
Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v.19, n.3, dez. 2002. 

 

6.2. Atividades experimentais: As atividades experimentais realizadas incluíam pouquissimo ou nenhum 

material específico, podendo assim ser realizado sem utilização de recursos. Elas acompanharam 

todo processo de conteúdo trabalhado e serão melhor detalhadas na Descrição da Atividade 

  

7. Como foi realizada a transposição didática? Grande parte do conteúdo trabalhado já faz parte do 

conteúdo usual do Ensino Médio, de forma com que não foi necessária muita transposição didática.  

8. Descrição da Atividade: Os conteúdos abordados durante o semestre foram ondas sonoras e 

eletroestática. Nas atividades de ondas, iniciamos com uma música acelerada (3x) e depois a mesma 

música retardada (1/3x). Foi questionado, então, porque o som fica mais agudo quanto mais rápido a 

música é reproduzida. A partir desta atividade, pudemos construir junto da turma modelos para 

descrever as ondas sonoras, que foram então comparados com o conteúdo formal do assunto. O 

conteúdo, então, foi finalizado com a resolução de questões de vestibulares/ENEM.  

Para o conteúdo de eletroestática, foi realizada prática semelhante, em que mostramos exemplos de 

eletrização com canudos e bexigas, bem como o funcionamento de um eletroscópio caseiro e a ação da 

força elétrica. Em todas as atividades apresentadas, foram feitas problematizações, em que os alunos 

iniciavam por indicar previsões para o que poderia acontecer, e então, após a observação e atividade 

experimental, tentavam justificar ou explicar o que havia de fato acontecido. Parte importante do 
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conteúdo apresentado foi sempre a discussão aberta e investigativa do que havia acontecido. Como no 

conteúdo acima, finalizamos com questões de vestibular.  

Além disso, especificamente na semana após o ENEM, resolvemos exercícios da prova junto com os 

alunos, de forma com que pudessem reconhecer erros e dúvidas a serem discutidos.  

9. Participação dos alunos: 

 

9.1. Interação dos alunos: O número de alunos no clube decresceu rapidamente nas primeiras semanas. 

Isto se deve ao fato de ser uma atividade optativa, e é esperado, de acordo com as professoras do 

colégio. Aos que prosseguiram na atividade, houve grande envolvimento, em especial nas tarefas 

que envolviam o máximo de interação. Isto vale tanto para a parte teórica, quando eram instigados 

a explicar a resolução de problemas abertos, quanto para a explicação das atividades 

experimentais. Como era de se esperar, o desinteresse era maior nas atividades expositivas ou de 

menor participação. 

 

9.2. Habilidades desenvolvidas e habilidades estimuladas: As principais habilidades estimuladas pelas 

atividades propostas foram a de investigação, mediante aos problemas que lhes eram oferecidos, e 

a aplicação dos conteúdos trabalhados visando a interligação de dois ou mais conteúdos 

 

10. Gestão disciplinar dos alunos: Como mencionado acima, a turma que se manteve constante ao longo 

dos meses de trabalho consistia de poucos 8 a 10 alunos. Isso garantiu facilidade no aspecto de gestão 

disciplinar, visto que não só restaram os poucos verdadeiramente interessados e dispostos, mas também 

permitiu-se melhor abordagem em ocasião de conversa ou desatenção. 

 

11. No caso de ter havido roteiro de atividades, o roteiro foi adequado? Conforme informado no início do 

semestre, os clubes consistiam de grupos optativos de alunos que auto gerenciavam os próprios clubes, 

realizando um planejamento e objetivos que são apresentados aos professores e ao conselho estudantil. 

Desta maneira, o conteúdo das atividades era determinado pela turma, e a partir dos temas indicados, 

os bolsistas elaboravam sequencias didáticas de acordo.  

12. Conclusão: Podemos concluir, primeiramente, que houve utilização satisfatória da proposta teórica que 

haviamos planejado, claramente com resposta mais positiva que o método tradicional de exposição de 

conteúdo teria. Momentos de dificuldade e que perdemos a atenção dos alunos foram exatamente 

momentos em que não conseguimos colocar esta proposta em prática. Assim, os dois principais focos 

para melhora nos próximos semestres é que lapidemos a proposta utilizada, principalmente com maior 

estudo do conteúdo teórico, bem como exercitemos a utilização destes métodos nas situações em que 

fomos incapazes. 


