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Resumo 
A física no ensino fundamental é considerada um grande desafio por parte dos alunos, 
visto a introdução do uso de fórmulas. Dessa forma, é preciso compor de estratégias 
metodológicas que propiciem uma aproximação do mundo da Física aos estudantes. 
O objetivo desse trabalho é propor uma sequência didática com materiais acessíveis, 
para auxiliar os professores no ensino da Ciência Física e promover um processo ativo 
de aprendizagem por parte dos alunos. Foi estabelecida cinco temáticas, dentro dos 
conteúdos disponibilizados na grade curricular do ensino fundamental II, e elaborada 
uma sequência didática contemplando oito aulas, todas contendo cinquenta minutos, 
além de um encontro bônus com exposição de trabalhos no pátio do colégio. As 
temáticas abordadas foram força, atrito, primeira, segunda e terceira Lei de Newton. 
Durante as aulas, foram atribuídos exemplos cotidianos e analises Físicas dos super-
heróis, visto a ascensão deles na sétima arte. Os objetivos cognitivos partiram da 
compreensão e assimilação prática de cada temática, além do desenvolvimento do 
raciocínio lógico, diante das fórmulas. Ao final das atividades, foi solicitado um desafio. 
Neste os educandos confeccionaram um modelo que explica qual super-herói da 
teledramaturgia é mais forte, segundo as Leis de Newton. Concluiu-se que ao envolver 
a Física nas atividades do dia a dia, na tecnologia e na cultura, os estudantes se 
envolveram nas aulas e aprenderam o conteúdo de forma a contemplar todos os 
objetivos cognitivos. 
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Introdução 
 

A educação formal nas instituições de ensino, compreendem vícios 

de ensino que causam consequências graves de déficit de aprendizagem. Segundo 

Moreira (2014), a transmissão de conteúdo da cabeça do professor para os cadernos 

dos alunos, os desafiando a transferi-los para sua mente, apenas para deposita-los 

nos exames, causa o esquecimento. Dessa forma, o autor considera este um objetivo 

inadequado para a educação.  

Nos últimos anos, de acordo com Araújo e Abib (2003), diversos 

grupos de estudos e pesquisa estão refletindo sobre as causas e consequencias dos 

problemas no ensino em geral, em particular o ensino de Física.  
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O processo de aprendizagem das aulas práticas contempla 

possibilidades que não são alcançadas apenas com aulas teóricas, cabendo ao 

professor e a escola proporcionar essa realidade ao aluno (ANDRADE; MASSABNI, 

2011).  

Moreira (2014) também pontua que: 

 

É preciso também incorporar, ao ensino da Física, as 
tecnologias de informação e comunicação, assim como 
aspectos epistemológicos, históricos, sociais, culturais. Ensinar 
Física é um grande desafio, mas pode ser apaixonante se 
conseguirmos melhores condições de trabalho para os 
professores, livrar-nos do ensino para a testagem e, 
metaforicamente, abandonarmos o modelo da narrativa, o 
quadro-de-giz e o livro de texto. 

 

GIORDAM, M; GUIMARÃES Y, A, F; MASSI (2012), afirmam que as 

sequências didáticas são um tema atual e importante na área do ensino de Ciências. 

Diante da problemática envolvida na aprendizagem de Física e a 

importância que as sequências didáticas têm tido nos últimos anos, elas tornam-se 

uma estratégia pertinente. O Objetivo desse trabalho é a criação de uma sequência 

didática, que propicie um estudo mais prático da física, deixando de lado as aulas 

tradicionais. 

 

Metodologia  
 

Segundo GIORDAM; GUIMARÃES; MASSI (2012) os trabalhos 

relacionados as sequências didáticas (SD) são divididos em três categorias:  

1) Elaborar a sequência didática  

2) Aplicar em sala de aula  

3) Analisar a implementação enquanto instrumento de ensino. 

Dessa forma, foi utilizado os três passos citados acima na 

implementação de uma SD em um colégio periférico, no município de Ibiporã/Pr, 

localizado próximo ao município de Londrina/Pr. A SD foi abordada no ensino de 

Física, na disciplina de Ciências, no nono ano do ensino fundamental. 

Em um primeiro momento foi realizado um planejamento estratégico 

relacionando os conteúdos de física encontrados nos livros didáticos com outros 

materiais disponibilizados gratuitamente na internet.  
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Junto com o planejamento, foi elaborado uma sequência didática 

planejada com materiais de fácil acesso, pois a escola não possui muitos recursos 

financeiros.  

A SD foi distribuída em 8 aulas, cada uma com 50 minutos. Ela foi 

aplicada da mesma forma em duas turmas, com aproximadamente quarenta alunos 

cada.   

 

Tabela 1 – Sequência didática sobre forças e leis de Newton 

Número 
da aula 

Objetivos cognitivos Descrição da aula Recursos 
utilizados 

Aula 1 Compreender o 
conceito de força e 
força resultante; 
aplicar os conceitos 
em situações 
cotidianas. 

Início: Contextualização histórica 
através de um diálogo com os 
alunos. 

Meio: Foi solicitado a participação 
de cinco alunos. O primeiro 
empurrou sozinho a cadeira em 
um determinado sentido. O 
Segundo e o terceiro, aplicaram 
juntos uma força em mesmo 
sentido. O quarto e o quinto aluno 
empurraram a mesa em sentidos 
opostos. 

Após uma discussão sobre a 
prático com a cadeiras, os 
educandos chegaram, de forma 
intuitiva, as fórmulas de força 
resultante. 

Fim: Foi solicitado que dois 
alunos puxassem as pontas de 
um lado da mesa. Dessa forma, 
foi proposto uma discussão do 
que aconteceria, chegando na 
questão do ângulo de 90° graus. 

Giz, lousa, 
mesa e 
cadeira 

Aula 2 Compreender o 
conceito de força e 
força resultante; 
Aplicar os conceitos 
relacionando-os 
com os super-heróis 

Início: Foi exposto um vídeo de 
um super-herói conhecido na 
década de 90, o He-man. No 
vídeo o personagem fala uma das 
suas frases clássicas, nela o 
mesmo afirma que possui a força. 

Vídeo do 
He-man e 
vídeo do 
Hulk em 
Avengers 
(2012). 
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dos quadrinhos e 
cinema.   Diante da aula anterior, através 

de uma roda de discussão, os 
estudantes discutiram a relação 
da fala na dramaturgia com os 
conceitos físicos de força. 

Meio: Foi exposto um vídeo de 
outro personagem, este do século 
XXI. O Hulk, é um super-herói 
conhecido por ser forte e 
corajoso. Em um dos seus filmes, 
ele levanta um homem (Deus 
Loki) e o joga de um lado para o 
outro. 

Os alunos discutiram o contexto 
de força nos quadrinhos e filmes 
da Marvel e DC, relacionando-os 
com tudo o que havia sido 
apresentado até o momento. 

Fim: Os educandos realizaram 
dois exercícios do livro didático e 
uma questão bonus. Nesta ele 
precisou escrever qual o super-
herói mais forte e explicar os 
motivos da escolha. 

Aula 3 Compreender o 
conceito de atrito e 
aplicar em situações 
do dia a dia. 

Início: Foi exposto situações em 
que o atrito está presente em 
nosso dia a dia, como a pata dos 
animais domésticos no 
movimento, os pneus de um 
carro, fazer um carinho na crush 
(pretendente ou pessoa na qual o 
sujeito está apaixonado), dentre 
outros.  

Foi realizada uma discussão 
guiada pelo professor para que os 
estudantes cheguem no conceito 
de atrito.  

Meio: Foi trabalhado através de 
vídeos do youtube, pois os 
mesmos despertam grande 
interesse dessa nova geração, 
inserido no mundo virtual desde a 
infância.  

Giz, lousa, 
vídeos do 
youtube. 
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Na escolha dos vídeos, foi 
necessária uma seleção para que 
fosse apresentado materiais de 
qualidade.  

Fim: Os educandos foram 
escrevendo o que entenderam do 
conteúdo e aqueles que se 
sentiram a vontade, fizeram uma 
exposição para a sala.  

Aula 4 Aplicação dos 
exercícios de força, 
força resultante e 
atrito 

O colégio realiza simulados 
escritos a cada trimestre, dessa 
forma cabe ao professor preparar 
os educandos para realização do 
mesmo. 

Foi selecionado exercícios 
trazidos pelo livro didático e 
outros da internet e organizados 
em uma lista de exercícios 

Durante toda a aula, os alunos se 
dedicaram a realização dos 
exercícios.  

Lista de 
exercícios 
impressa 

Aula 5 Verificar os erros e 
acertos nos 
exercícios da aula 
anterior; 
compreender o 
conceito da primeira 
Lei de newton 
(inércia); 
contextualizar 
historicamente os 
primeiros estudos; 
Aplicar a inércia em 
exemplos do 
cotidiano 

Início: Correção oral dos 
exercícios da aula anterior 

Meio: Discussão com os alunos 
sobre como foram os primeiros 
estudos sobre inércia. Colocação 
exemplos práticos que a utilizem.  

Fim: Foi construído o enunciado 
da lei, junto com os alunos 

 

Lousa e giz 

Aula 6 Compreender o 
conceito do princípio 
básico da mecânica, 
a segunda Lei de 
Newton e aplica-la 
no cotidiano.   

Início: Foi solicitado a 
participação voluntária de um 
aluno. O aluno (a) ergueu um 
apagador (mais leve) e uma 
mochila (mais pesada), todos na 
mesa altura, devolvendo-os a 
mesa.  

Mochila, 
apagador, 
giz, lousa e 
mesa. 
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Meio: Posteriormente a esta 
demonstração, foi questionado 
em qual deles a força será maior. 
Os alunos foram se 
questionando. Assim, foi 
introduzido o termo aceleração e 
realizada nova discussão.  

Fim: Foi exposto e discutido a 
formula: 

 F = M x A  

E construído o enunciado da lei. 

Aula 7 Compreender os 
conceitos de ação e 
reação, e aplica-los 
em situações 
cotidianas.  

Início: Foi apresentado um vídeo 
do Neymar fazendo gols, depois 
outro de uma luta importante do 
Anderson Silva e por último um 
vídeo de um marceneiro 
pregando em uma madeira.  

Meio: Foi discutido a relação 
desses vídeos, guiando o aluno a 
pensar no fato de ter dois corpos 
envolvidos.  

Fim: Foi construído o enunciado 
junto com os alunos e anotado no 
quadro os exemplos no cotidiano 
que os alunos forem dando.  

Vídeo do 
Neymar 
fazendo 
gols, vídeo 
do 
Anderson 
Silva e 
vídeo de um 
marceneiro 
construindo 
um móvel.  

Aula 8 Aplicar os 
conhecimentos 
sobre força, força 
resultante e as três 
leis de Newton em 
um quiz.  

Início: Separação da sala em 
grupos de 5 pessoa.  

Realização de 10 perguntas orais, 
respondidas através de uma 
placa com alternativas “A”, “B” e 
“C”. 

Meio: Aplicação de 2 exercícios 
com cálculo. Tempo de 1 minuto 
para realização. Após esse tempo 
os alunos ergueram as alpacas 
com a resposta 

Final: Orientação sobre o 
desenvolvimento de um trabalho, 
em trios e em folha sulfite. Neste 
os alunos deveriam desenhar ou 
recortar fotos do herói que eles 

Placas com 
as 
alternativas 
“A”, “B” e 
“C”, lousa e 
giz. 
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Fonte: Própria aurora, 2019 

 

Discussão 
 

A sequência didática organizada de forma a aproximar a Física dos 

alunos, dessa forma em todas as aulas foram utilizados exemplos do cotidiano dos 

estudantes foi um marco importante, pois com isso os discentes puderam verificar que 

a física faz parte de suas vidas. A aproximação do conteúdo com a realidade do aluno 

é fundamental para que se inicie uma aprendizagem com significado.  

Verificou-se um grande interesse e participação dos alunos. Durante 

os diálogos, alguns estudantes expressaram alívio, pois achavam que iriam reprovar 

em Ciências por conta das fórmulas presente no conteúdo de física. Além disso, 

alguns discentes não sabiam que a física fazia parte do dia a dia e regia as leis do 

universo.  

Ao apresentar personagens de quadrinhos e filmes, alguns 

estudantes se manifestaram dizendo que achavam que física seria a pior matéria do 

ano, mas que na verdade ela é tão legal que atinge até os super-heróis.  

Entretanto, foi verificado que na aula sete, foram apresentados 

exemplos apenas masculinos, não havendo inserção da mulher em categorias como 

esporte. A sugestão nesse caso é adicionar vídeos da Marta, Formiga ou outras 

jogadoras da seleção brasileira feminina de futebol ou vídeos de outros esportes em 

que as mulheres sejam protagonistas. Assim este espaço pode ser aberto para a 

incorporação da mulher na sociedade.  

consideram mais forte e 
explicarem com conceitos físicos 
o motivo de sua escolha.   

Os alunos tiveram duas semanas 
para elaboração dos trabalhos.  

Aula 9 – 
Bônus  

Exposição 
no pátio 
da escola 

Expor os trabalhos 
realizados no pátio 
do colégio 

Feira expositiva na escola 
envolvendo diversos trabalhos, 
de diversas turmas.  

Os alunos participaram através 
de um esquema de rotação e 
foram vendo todos os trabalhos 
produzidos. 

Parede do 
pátio, 
mesas e 
cadeiras  
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A aula bônus proporcionou que outras pessoas da comunidade 

escolar tivessem acesso aos conteúdos abordados nas aulas, de forma lúdica e 

interativa. Formas de envolvimento com os outros alunos da escola permite vivencias 

diferenciadas aos estudantes. Essa poderia ser substituída por uma feira de ciências, 

exposição artística, demonstração rápida (no intervalo) ou até mesmo em um show 

da Física, com apresentação para toda a escola.  

Essa sequência didática foi organizada para uma instituição de ensino 

tradicional, com um regimento pautado em aulas expositivas. Moreira (2014) diz a 

transmissão da cabeça do professor para o caderno do aluno, é inadequado para a 

educação.  

Assim, a SD se propôs a inserir o aluno na participação do processo 

de ensino aprendizagem, de forma a respeitar seus limites e possibilidades, visto que 

os estudantes estão acostumados a passividade.  

Em um colégio com metodologias alternativas, que coloquem o aluno 

de forma mais ativa no processo de ensino, seria interessante repensar essa SD, no 

sentido de dar mais protagonismo aos educandos.  

Por utilizar de materiais que já estão inseridos na escola, além da 

implicação de poucos recursos tecnológicos, a sequência didática se torna acessível 

para praticamente todas as escolas. Assim, qualquer professor, com domínio de 

conteúdo e entendimento do protagonismo que o educando deve ter, pode aplicar a 

SD.  

 

Considerações Finais 

 

Os objetivos foram atingidos, visto que a sequência didática 

proporcionou uma aprendizagem ativa aos educandos, com materiais de fácil acesso.  

Essa SD pode ser melhorada com inclusão feminina nos exemplos 

relacionados aos esportes e ao desenvolver outras estratégias que proporcionem um 

maior protagonismo aos educandos. 

É interessante a aplicação desse modelo de SD em colégios 

tradicionais, com metodologias comtempladas quase que exclusivamente em aulas 

expositivas. Isso se deve ao fato da SD inserir de forma contida o estudante no 

processo de ensino aprendizagem.  
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A sugestão é que após a aplicação desta sequência didática, sejam 

incorporadas outras estratégias para que o aluno assuma um papel ativo nas aulas e 

atividades de ensino. 
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