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RESUMO 

 

 

O ENSINO DE FÍSICA COM O APOIO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS: Uma 

Proposta de Incentivo ao Professor do Ensino Médio. 
 

 

Esta dissertação de Mestrado apresenta as reflexões e os resultados da proposta de aplicação de 

um produto educacional para investigar a conexão entre o uso de softwares educacionais na 

prática profissional e a melhoria da qualidade de ensino de Física entre profissionais do ensino 

médio em escolas públicas. O autor propôs aos professores participantes, experimentação de 

softwares variados voltados ao apoio do ensino de Física em dispositivos variados, 

considerados como os mais adequados (em avaliação prévia realizada pelo autor) para apoiar 

as atividades docentes. A motivação para realizar esta pesquisa surgiu de dados empíricos e 

leituras de publicações da área que indicam que os professores de Física em sua grande maioria, 

não obtém formação durante a graduação visando o uso de tecnologia informática em sala de 

aula, ou mesmo de como adicionar dispositivos móveis como ferramenta de apoio ao ensino, o 

que nos levou a propor um guia que tentasse incentivar o uso destas tecnologias em sala de aula, 

visando a melhoria do ensino-aprendizagem. Os instrumentos de coleta de dados utilizados na 

investigação foram questionários fechados, e depoimentos de aplicação do produto. Estes dados 

foram analisados posteriormente através da Análise Textual Discursiva. As considerações finais 

indicam que houve boa aceitação que tange ao uso de tecnologias digitais quando os docentes 

foram incentivados ao uso de tecnologias e que a prática pedagógica pode ser repensada para 

se adaptar ao um público  que cada vez  mais imerso no virtual e que exerce uma influência 

relevante no seu comportamento e na sua linguagem. 

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Processos de Ensino e Aprendizagem, Tecnologias de 

Informação, Softwares Educacionais. 
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ABSTRACT 

 

 

THE PHYSICS EDUCATION WITH EDUCATIONAL SOFTWARE SUPPORT: A 

Encouragement Proposal to the High School Teacher. 
 

 

This dissertation presents the reflections and results of the proposal of an educational product 

application to investigate the connection between the use of educational software in 

professional practice and the improvement of the quality of Physics teaching among high school 

professionals in public schools. The author proposed to the participating teachers, 

experimentation of various softwares aimed at supporting the teaching of Physics in various 

devices, considered as the most adequate (in a previous evaluation carried out by the author) to 

support the teaching activities. The motivation to carry out this research arose from empirical 

data and readings of publications of the area that indicate that the physics teachers in the great 

majority, do not obtain training during the graduation aiming at the use of computer technology 

in the classroom, or even of how to add mobile devices as a tool to support teaching, which led 

us to propose a guide that tried to encourage the use of these technologies in the classroom, 

aiming to improve teaching-learning. The data collection instruments used in the research were 

closed questionnaires, testimonials of the product. These data were analyzed later through 

Discursive Textual Analysis. The final considerations indicate that there was good acceptance 

regarding the use of digital technologies when teachers were encouraged to use technologies 

and that pedagogical practice could be rethought to adapt to an audience that increasingly 

immersed in the virtual and that exerts an influence relevant in their behavior and language. 

 

 

Keywords: Teaching Physics, Teaching and Learning Processes, Information Technologies, 

Educational Software. 
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1 JUSTIFICANDO O PRODUTO 

 

 

 

A ideia de se trabalhar com aplicativos para diversos dispositivos, com ênfase em 

smartphones, se deve ao fato destes aparelhos estarem sendo cada vez mais utilizados pela 

população como um todo e, com este aumento na utilização das TIC’s (Tecnologias de 

Informação e Comunicação) por crianças e adultos, obteve-se, como consequência, a invasão 

destes dispositivos no ambiente escolar, o que na maioria das vezes resulta em uma forma 

negativa de seu uso dentro da sala de aula. É possível perceber, de maneira inegável, que a sala 

de aula já está sendo atingida pelas tecnologias. 

Tendo isso em vista, não se pode mais negar que as Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação fazem parte de nosso cotidiano e que já não podemos mais viver em uma 

sociedade em que as TICs são praticamente onipresentes e que a democratização do acesso e 

da inclusão digital devem ocorrer já no ensino público, visando a melhoria de qualidade do 

mesmo. 
 

“Países de todos os continentes têm investido no uso das TICs nas 

escolas e na inovação de processos pedagógicos. Infraestrutura de 

equipamentos TICs, acesso à Internet, desenvolvimento profissional e 

criação de conteúdos digitais de aprendizagem são alguns exemplos 

desses investimentos.” (CETIC, 2011) 

 

Em nossa visão, a inserção das TICs na Educação nos permite repensar profundamente 

os modos como ocorrem os processos educacionais e acabarão por reformular o ensino-

aprendizagem corrente. É obvio então que o uso da tecnologia hoje em dia no ensino já é de 

uso imprescindível para que se tenha um processo de aprendizagem adequado, mas até que 

ponto o uso das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação e o uso de softwares 

específicos pode ajudar neste processo? Quais são os resultados esperados pelos integrantes 

deste processo (professores e alunos, principalmente) e o que realmente poderemos constatar 

na realidade? Este é o mote essencial desta dissertação. 

Segundo Carneiro (2002), a resistência ao uso de tecnologias vai sendo quebrada à 

medida que elas vão se tornando cada vez mais familiares e acessíveis, e Borba e Penteado 

(2001) já afirmavam que a utilização das tecnologias digitais ocorre somente quando o 

professor se dispõe a inovar a sua aula, saindo de sua “zona de conforto, em que tudo é 

conhecido, previsível e controlável” (BORBA; PENTEADO, 2001, p.54) e vai em direção à 

“zona de risco”. Para ocorrer tal avanço o professor deve conseguir dominar a tecnologia para 

então se sentir apto a levá-la para a sala de aula.  
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Assim, há a exigência de que o docente domine não só a matéria a ser ministrada, mas 

também as tecnologias envolvidas no processo ensino-aprendizagem, uma vez que, quando se 

opta por recursos tecnológicos, o profissional se sujeita a diversas dúvidas e resultados 

inesperados que podem surgir de uma combinação de teclas (BORBA; PENTEADO, 2001).  

 

“Tal como o aluno, o professor acaba por ter de estar sempre a 

aprender. Desse modo, aproxima-se dos seus alunos. Deixa de ser a 

autoridade incontestada do saber para passar a ser, muitas vezes, 

aquele que menos sabe (o que está longe de constituir uma modificação 

menor do seu papel profissional). (PONTE, 2000, p. 76) 

 

Carneiro (2002) destaca a importância de se estabelecer um compromisso prazeroso entre 

o professor, os alunos e as tecnologias, de modo a perceberem a importância de se desprender 

da resistência. E uma forma de diminuir essa diferença entre seu cotidiano e o ambiente escolar 

é, justamente, inseri-lo nas rotinas de atividades escolares. Em relação a essa inserção, podemos 

afirmar que o smartphone, assim como o tablet e o computador vieram para somar em um 

ambiente escolar. O professor tem que ser um elemento integrador da tecnologia, que nada mais 

é que mais um dos instrumentos disponíveis do qual ele deverá ou não utilizar. A partir do 

momento em que o professor consegue integrar essa tecnologia na sua aula, fazer o uso dessa 

ferramenta como um meio de ensinar, dá-se um processo muito vantajoso no processor de 

ensino-aprendizagem. 

Seguindo a linha de pesquisa “Processos de Ensino e Aprendizagem e Tecnologias de 

Informação e Comunicação no Ensino de Física”, tivemos a pretensão de utilizar e, 

posteriormente, avaliar o uso de softwares livres ou gratuitos voltados ao ensino da Física no 

Ensino Médio que pudessem ser executados em computadores de mesa ou mesmo em 

dispositivos móveis e que fossem facilmente acessíveis aos usuários desta disciplina ofertada 

nas instituições públicas do Estado de Rondônia.  

Entendemos que o uso das tecnologias educacionais, nesse caso presente, através do uso 

de softwares educacionais, torna-se imprescindível uma vez que os novos alunos são nativos 

digitais que estão sempre conectados à internet e outras tecnologias móveis ou não, mas sempre 

presentes na vida dos mesmos e que este fato demanda uma mudança no método de ensino 

apresentado atualmente. 

 

“As tecnologias estão possibilitando novas formas de distribuir 

socialmente o conhecimento, que estamos apenas começando a 

vislumbrar, mas que seguramente tornam necessárias novas formas de 

alfabetização (literária, gráfica, informática, científica, etc.).” (Pozo, 

2004). 
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O intuito do trabalho consistiu em apresentar aos professores da disciplina de Física 

softwares educacionais que lhes facilitem o ato de lecionar, não só como uma simples troca de 

tecnologia do quadro para um meio mais atualizado e que não produza nenhum efeito no ato de 

ensinar, mas que sirva de ferramenta que desperte no aluno a curiosidade necessária para que 

este participe do processo que resulta no conhecimento adquirido. 

Para tanto, selecionamos um conjunto de softwares para dispositivos móveis e 

computadores de mesa e os apresentamos em um guia voltado a preparar o professor para que 

este seja não somente um consumidor da tecnologia a ele apresentada, mas para que o mesmo 

consiga reproduzir e repassar este conhecimento aos alunos, pretendendo também demonstrar 

que o papel do professor como transmissor de conhecimento deve ser atualizado para que este 

se torne um mediador na formação do discente em uma busca orientada pela informação. 
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2 HISTÓRICO DAS TIC’S E APORTE TEÓRICO 

 

 

2.1 UM BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO (E DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL) 

 

 

De alguma forma ou de outra, a educação existe desde o começo da espécie humana. Isso 

porque a educação, o processo de facilitar o aprendizado, sempre foi uma necessidade. Afinal, 

sem educação, nenhuma geração pode ser adequadamente ajustada para os deveres que se 

devem realizar no mundo. Cada geração sucessora herda o conhecimento acumulado da 

precedente, geralmente tornando-o cada vez melhor. 

Para a maioria das pessoas hoje, a escola e a educação são consideradas sinônimas. Isso 

não é surpreendente, uma vez que a experiência que a maioria de nós terá nas escolas é o que é 

discutivelmente a parte mais importante da educação formal. Por exemplo, é no ambiente 

escolar que a maioria de nós aprende a ler, desenvolve nossas habilidades em interação social 

e encontra autoridade que não vem de um dos pais. 

De fato, a educação, como existe hoje, só faz sentido se a considerarmos de uma 

perspectiva histórica. Ao contrário de outras espécies, os seres humanos sempre tiveram a 

capacidade de organizar, armazenar e transmitir conhecimento em sons e linguagem. Antes da 

tecnologia, a comunicação boca a boca era o único tipo de educação que existia. Das 

comunidades caçadoras-coletoras à invenção da agricultura, que começou há 10 mil anos, as 

pessoas dependiam da comunicação boca a boca para adquirir um vasto conhecimento das 

plantas, animais e terras das quais dependiam. 

Nosso entendimento sobre o modo de funcionamento das escolas vem da Grécia antiga, 

por volta do século IV A.C. De fato, a palavra "escola" vem do grego "schole", que significa 

lazer. Naquela época, quando as escolas estavam disponíveis apenas para a aristocracia, 

supunha-se que o lazer era sinônimo de aprendizado. Em outras partes do mundo antigo, 

exemplos proeminentes de educação formal eram evidentes no Oriente Médio, China e Índia, e 

seus sistemas de educação geralmente enfatizavam a leitura, a escrita e a matemática. Nestes 

tempos, a fala era o principal meio pelo qual as pessoas aprendiam e transmitiam a 

aprendizagem, tornando a memorização precisa uma habilidade crítica. 

A educação na Grécia antiga se destaca durante esta época devido à sua diversidade. 

Foram os gregos quem primeiro criaram o que hoje chamaríamos de escolas primárias e 
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secundárias. Havia também muita ênfase, desde a tenra idade, na educação física, considerada 

necessária para melhorar a aparência, a preparação para a guerra e a boa saúde na velhice 

(Plutarco, 1927). A escolaridade romana seguiu amplamente o modelo grego. Havia pequenas 

escolas para meninos privilegiados, que ensinavam gramática. Em seguida, os meninos 

participaram de escolas de retórica, para prepará-los para a vida pública (Thomas, 2013). 

Os primeiros exemplos de tecnologia educacional no mundo antigo foram as ferramentas 

que alunos e professores usaram para escrever. Ao longo de milhares de anos e através dos 

continentes, várias superfícies têm sido usadas como meio de escrita, incluindo tábuas de 

escrever cobertas de cera (pelos romanos), tabletes de argila (no oriente médio), tiras de casca 

de árvores (na Indonésia, Tibete e as Américas), folhas grossas parecidas com folhas de 

palmeira (no sudeste da Ásia) e pergaminhos, feitos de pele de animal (comum em todo o 

mundo antigo). 

Pastilhas de argila foram usadas como um meio de escrita, especialmente para escrever 

em escrita cuneiforme, durante toda a Idade do Bronze e até a Idade do Ferro. Dezenas de 

milhares destas pastilhas escritas, incluindo muitos fragmentos, foram encontradas no Oriente 

Médio. Alunos da antiga Babilônia e da Suméria inscreveram seus escritos em tabletes de argila 

com um estilete. Estes poderiam ser usados molhados e apagados para serem usados novamente 

ou assados para criar um documento permanente. 

Após a queda do império romano, a partir do século VIII, a educação era principalmente 

de responsabilidade do establishment religioso. Este foi geralmente o caso em todo o mundo 

antigo. No final da Idade Média e após a invenção da impressão (uma tecnologia 

verdadeiramente disruptiva), as escolas acabariam por tornar-se comuns em muitas cidades e 

aldeias da Europa, com a intenção principal de garantir que as crianças pudessem ler e escrever. 

Então, na época da Europa de Shakespeare, no século XV, as escolas tornaram-se mais ou 

menos o sistema educacional que pode ser reconhecido hoje. 

Com a ajuda da mídia imprensa, as escolas gradualmente desenvolveram um currículo no 

qual os assuntos considerados mais importantes eram ensinados. Em meados de 1600, a 

biblioteca moderna e o lápis foram introduzidos, marcando os primeiros exemplos de tecnologia 

educacional. Mais tarde ainda, o século 19 marcou o advento de livros didáticos e melhorias 

nas ferramentas de escrita disponíveis para professores e alunos, principalmente quadros negros 

e giz, bem como o uso de caneta de tinta em vez de apenas lápis. Durante este período, desde a 

Idade Média e até a segunda metade do século XX, o aprendizado foi principalmente focado no 

currículo e não na criança. Em outras palavras, para muitas crianças, a educação compulsória 

tem sido um assunto monótono, marcado pela aprendizagem mecânica e pela memorização. 
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O século XX viu muitas mudanças radicais, na política (revolução e guerra), economia 

(depressão e boom), ciência (grandes desenvolvimentos) e tecnologia (avanço radical), que 

rapidamente se espalharam pela educação. O século XX foi um momento chave na educação, 

quando as ideias de filósofos como John Dewey1 realmente começaram a ganhar terreno. 

O que novamente nos leva a repensar o modelo de ensino e a tipologia da sala de aula, 

entre outros, bem como como a maneira de se reproduzir e exibir as informações para o aluno. 

Assim, saímos dos quadros de giz tradicionais para o uso de mídias audiovisuais e recursos de 

rede que hoje povoam nossas salas de aula. Enquanto isso, o estudante passou através de 

anotações manuscritas para interações na internet para consultar muitos recursos a apenas um 

clique de distância. 

De maneira grosseira, podemos representar a história do desenvolvimento das tecnologias 

educacionais de maneira linear segundo a sequência a seguir. 

 

 

2.2 A SALA DE AULA PRIMITIVA 

 

 

Nos anos coloniais, remos de madeira com lições impressas, chamadas Horn-Books, 

foram usados para ajudar os alunos a aprender os versos. Mais de 200 anos depois, em 1870, a 

tecnologia avançou para incluir a Lanterna Mágica, uma versão primitiva de um projetor de 

slides que projetava imagens impressas em placas de vidro. Quando a Primeira Guerra Mundial 

terminou, cerca de 8.000 slides de lanternas estavam circulando pelo sistema de escolas 

públicas de Chicago. Quando a lousa chegou, em 1890, seguida pelo lápis em 1900, ficou claro 

que os alunos estavam com fome de ferramentas educacionais mais avançadas. 

O rádio nos anos 1920 desencadeou uma onda inteiramente nova de aprendizado; as aulas 

no ar começaram a aparecer para qualquer aluno dentro do alcance da audição. Em seguida veio 

o retroprojetor, em 1930, seguido da caneta esferográfica em 1940 e dos auscultadores em 1950. 

As fitas de vídeo chegaram em 1951, criando um novo e excitante método de instrução. 

A Máquina de Ensino Skinner produziu um sistema combinado de ensino e teste, 

fornecendo reforço para respostas corretas para que o aluno possa passar para a próxima lição. 

                                                             
1 John Dewey (1859–1952) defendeu a noção da criança como um cientista instintivo: “a atitude nativa e intocada 

da infância, marcada pela curiosidade inexplorada, imaginação fértil e amor à investigação experimental, está 

próxima, muito próxima de a atitude da mente científica”. 
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A fotocopiadora (1959) e a calculadora portátil (1972) entraram nas salas de aula a seguir, 

permitindo a produção em massa de material e cálculos matemáticos rápidos. O sistema de 

testes Scantron, introduzido por Michael Sokolski em 1972, permitiu que os educadores 

classificassem os testes de maneira mais rápida e eficiente. 

Os anos anteriores ao surgimento do computador foram formativos nas escolhas feitas 

para computadores nos anos seguintes. Sistemas de resposta imediata (vídeo, calculadora, 

Scantron) tornaram-se necessários e a produção rápida de materiais de ensino, usando a 

fotocopiadora, tornou-se um padrão. O Departamento de Educação dos EUA informou que, nos 

Estados Unidos, as matrículas no ensino médio foram de apenas 10% em 1900 mas, em 1992, 

haviam se expandido para 95%. O número de estudantes na faculdade em 1930, nos EUA, era 

de cerca de 1 milhão mas, em 2012, havia crescido para um recorde de 21,6 milhões (Snyder, 

& Hoffman, 2003). Os professores precisavam de novos métodos de instrução e teste e os 

estudantes procuravam novas maneiras de se comunicar, estudar e aprender. 

 

 

2.3 A ENTRADA E A IMPORTÂNCIA DOS COMPUTADORES PESSOAIS 

 

 

Embora os primeiros computadores tenham sido desenvolvidos nos anos 30, os 

computadores de uso diário foram introduzidos nos anos 80. O primeiro computador portátil, 

em 1981, pesava 24 quilos e custava US $ 1.795. Quando a IBM introduziu seu primeiro 

computador pessoal em 1981, o mundo educacional sabia que estava à beira da grandeza. A 

revista Time nomeou o computador seu "Homem do Ano" em 1982 e disse apropriadamente 

que: o alicerce das capacidades imediatas de aprendizado foi estabelecido. A Time declarou: "é 

o resultado final de uma revolução tecnológica que está em construção há quatro décadas e está 

agora, literalmente, chegando em casa". 

A Toshiba lançou seu primeiro laptop para consumidor de mercado de massa em 1985 (o 

T1100) e o infame Mac da Apple (que mais tarde evoluiu para o Powerbook) estava disponível 

a partir de 1984. 

Em 1990 a The World Wide Web ganhou vida quando um pesquisador britânico 

desenvolveu o Hyper Text Markup Language, ou HTML e, quando a National Science 

Foundation (NSF) removeu restrições ao uso comercial da Internet em 1993, o mundo explodiu 

em um frenesi de novos métodos de pesquisa e comunicação. 

Os primeiros Personal Digital Assistants (PDAs) foram lançados pela Apple Computer 
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Inc. em 1993 e, com isso, os computadores faziam parte de todos os dias, se não a todo 

momento. Segundo Gary Thomas (2013), em 2009 97% das salas de aula americanas tinham 

um ou mais computadores e 93% dos computadores da sala de aula tinham acesso à Internet. 

Para cada 5 alunos havia um computador. Ainda nos Estados Unidos, os instrutores afirmaram 

que 40% dos alunos usavam computadores frequentemente em seus métodos educacionais, 

além de quadros interativos e câmeras digitais. Atualmente, os estudantes universitários 

americanos raramente não dispõem de alguma forma de tecnologia de computador: 83% 

possuem um laptop e mais de 50% possuem um smartphone. 

 

 

2.4 O FUTURO DA TECNOLOGIA NA SALA DE AULA 

  

 

O surgimento das mídias sociais como o MySpace, introduzido pela primeira vez em 

2003, Facebook (2004) e Twitter (2007) mudaram os mundos de comunicação e negócios. A 

conectividade instantânea se ramificou de apenas uma ferramenta de comunicação pessoal para 

uma plataforma de instrução educacional e divulgação. A mídia social está sendo reconhecida 

como uma forma de instrução aceita em alguns casos e grupos dos mais variados fornecem 

excelente suporte e dicas para instrutores. Muitos instrutores usam as mídias sociais para se 

comunicar diretamente com seus alunos ou para formar grupos no estilo de fórum para os alunos 

se comunicarem entre si, sendo que o método parece ser valioso ao fornecer atenção individual 

às dúvidas e preocupações do aluno. 

Com a sala de aula já tendo evoluído para um foco de avanços tecnológicos, o que o 

futuro pode possivelmente sustentar que poderia aumentar ainda mais as proficiências 

educacionais? 

A biometria, uma tecnologia que reconhece pessoas com base em certos traços físicos ou 

comportamentais está no horizonte tecnológico. A ciência será usada para reconhecer a 

disposição física e emocional dos alunos em sala de aula, alterando o material do curso para 

adequá-lo às necessidades de cada indivíduo com base em sinais biométricos. 

Uma segunda tecnologia em ascensão é os óculos de Realidade Aumentada (AR) que 

dizem estar na lista de lançamentos do Google e esta tecnologia pode ser um mundo totalmente 

novo para a educação. Óculos AR (ou até mesmo lentes de contato) colocarão dados sobre o 

que vemos naturalmente, para permitir uma experiência de aprendizado no mundo real. Por 

exemplo, um aluno usando AR Glasses poderia sentar em sua mesa e conversar com Thomas 
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Edison sobre suas invenções. Foi Edison, afinal de contas, quem disse que “os livros logo 

ficarão obsoletos nas escolas. Os estudiosos logo serão instruídos através do olho”. 

As superfícies multitoques são comumente usadas através de equipamentos como os 

smartphones, mas a tecnologia pode se tornar mais relevante para a educação através de 

superfícies totalmente multitoques, como mesas ou estações de trabalho. Isso poderia permitir 

que os alunos colaborassem com outros alunos, mesmo aqueles do mundo todo, e que vídeos e 

outras ferramentas virtuais pudessem ser transmitidos diretamente para a superfície. 

Com a evolução da tecnologia as capacidades educacionais estão crescendo e mudando a 

cada dia. A Internet é uma vasta biblioteca eletrônica de informações e tanto a pesquisa quanto 

a instrução podem ser obtidas com um clique do mouse. Com estes avanços vêm novas 

responsabilidades para o professor e, à medida que a tecnologia avança, as habilidades de um 

educador aumentam aos trancos e barrancos, sendo que sem o conhecimento destas mudanças 

e capacidades, este profissional tem uma boa chance de ficar desatualizado. Assim, ficar bem 

informado das tecnologias atuais é imperativo aos educadores contemporâneos. 

 

 

2.5 APORTE TEÓRICO 

 

 

Não há dúvida de que os recursos tradicionais (como o quadro-negro) não permitiam 

mostrar aos alunos a realidade da vida profissional. A "dureza" da classe de aula tradicional 

cartesiana forçou o professor a dominar o assunto exibido. A aula dependia quase totalmente 

do professor. Além disso, os temas de design gráfico ou aqueles que requerem a apresentação 

de um desenho ou um desenho de máquina, por exemplo, exigiam uma grande habilidade por 

parte do professor. Os métodos visuais, como os slides e transparências, forneceram suporte e 

duraram muitos anos. No início, dado o reduzido número de dispositivos disponíveis, o 

professor teve que carregá-lo para as salas de aula. As apresentações de slides projetadas no 

quadro eram muito úteis em pequenas turmas ou seminários, já que o professor tinha que estar 

perto do quadro e tinha pouco espaço para escrever. No entanto essa técnica não poderia ser 

usada em turmas com um grande número de participantes. Quadros brancos e marcadores 

substituíram, em muitos casos, quadros negros de giz. A televisão e o vídeo foram usados 

principalmente para reproduzir filmes, documentários ou vídeos aulas.  

A revolução veio com o projetor de vídeo. Este recurso trouxe, juntamente com o arquivo 

do PowerPoint, um reinado que dificilmente pode ser esquecido na sala de aula. O professor 
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podia agora trazer todo o material, previamente selecionado e preparado, e dar uma aula quase 

inteiramente com esta mídia. Dizemos quase porque, mesmo agora, a maioria dos professores 

usa o quadro-negro ou o quadro branco para resolver exercícios e problemas. No entanto, com 

a proliferação de Tablets PC, às vezes toda a aula é ensinada na tela, incluindo os exercícios. 

Quadros lógicos inteligentes ou interativos permitem, juntamente com o uso de “clickers” ou 

ponteiros, que o aluno participe de forma ativa na sala de aula, sendo capaz de testar também o 

conhecimento do aluno sobre o assunto. 

Do ponto de vista do professor, todas essas ferramentas de apoio fornecem uma excelente 

ajuda para o ensino em sala de aula. Em assuntos de tecnologia, o aluno pode exibir os projetos 

mais recentes e de última geração disponíveis on-line no mundo. Como a busca de informações 

ocorre on-line, a resposta é geralmente instantânea, mas às vezes a pesquisa pode falhar devido 

a vários motivos, tais como falhas do servidor, falhas de rede, download lento, etc. 

O aluno não necessariamente experimentará essas mudanças tão profundamente, pois são 

passageiros "de curto prazo" na escola. No entanto, em muitos casos, ele passou de tomador de 

notas manuscritas de todos os assuntos e desenhos à mão para dificilmente fazer anotações e 

ter um grande número de referências, livros e documentos publicados na web para consulta. 

Isto levou a uma mudança que lhe permite prestar mais atenção às explicações, não tão focadas 

em tomar notas, e, assim, participar mais ativamente da aula. Além disso, desenvolvimentos 

tecnológicos mostram ao aluno o mundo profissional de forma mais clara e simples por meio 

de vídeos, links para páginas da web e apresentações preparadas pelo professor. O dinamismo 

das classes que essas novas ferramentas alavancam, mais visuais e glamourosas, facilita a 

captura da atenção dos alunos, no entanto, às vezes, o uso excessivo de efeitos impactantes, 

vídeos, etc., faz o estudante se ater ao efeito visual e desconsiderar o conteúdo relevante que é 

realmente útil e prático. É inegável, no entanto, que nos últimos anos o processo de ensino-

aprendizagem mudou.  

Temos assistido a uma transformação dos métodos de ensino focados no professor (quase 

que unicamente do professor para o aluno) para um ensino centrado no aluno, que o recebe e é 

nutrido pelo professor, pelos colegas, pela web, rádio, televisão, etc. O aluno não vê mais a 

necessidade de fazer anotações na aula, ele muitas vezes pode estar disperso, pois está confiante 

de que em casa ele terá a possibilidade de baixar algumas notas perfeitas da web. Este fato tem 

obrigado o professor a mudar o método de ensino e propor trabalho com base no raciocínio 

lógico mais do que na informação em si. Mas desde que essa informação é composta de "dados 

brutos" provenientes da internet e que muitas vezes possui erros, pois a internet não é um meio 

confiável de consultas muitas das vezes, é muito provável que no futuro próximo seja necessário 
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preparar os alunos sobre como pesquisar, encontrar e analisar informações nesta rede mundial 

de informações.  

Embora a integração da tecnologia na sala de aula tenha muitos resultados promissores, 

também existem desafios em potencial. Um dos principais desafios é que os alunos têm uma 

tendência a ficar entediados rapidamente e a dispersar sua concentração e esforço. Eles devem 

estar plenamente conscientes do que o professor espera deles, bem como o resultado do que 

poderia dar errado se eles não usarem a tecnologia com sabedoria. Além disso, a tecnologia 

pode ser um desafio para um professor se ela não tiver uma quantidade suficiente de 

treinamento proveniente de desenvolvimentos profissionais baseados na web. 

A forma das salas de aula também está passando por mudanças. As salas de aula estão 

ficando menores. Essa redução no tamanho é feita com o objetivo de acomodar um número 

menor de alunos e a fim de capacitá-los a realizar a aprendizagem colaborativa. Classes cheias 

de computadores se tornam obsoletas ou falham devido ao uso indevido, vírus, etc., 

desaparecerão. Já podemos ver que a maioria dos alunos leva consigo um dispositivo de 

comunicação e informática (smartphone ou notebook) que pode se conectar sem fio com a rede 

da escola ou da sala de aula. Estes dispositivos em muito pouco tempo serão baratos e serão 

construídos e personalizados (memória, capacidade, gráficos, etc.) dependendo dos requisitos 

e de acordo com as necessidades do usuário. Ao nos referirmos ao já mencionado conceito de 

ensino centrado no aluno, poderíamos afirmar que a internet ampliou o perímetro da sala de 

aula, sendo um receptáculo sem paredes, completamente aberto e global. 

A tecnologia é vital na educação, porque oferece aos estudantes, em todos os níveis de 

escolaridade, várias alternativas para aprender mais rápido. É um ativo valioso para estudantes 

jovens, adultos e com necessidades especiais. Para os jovens estudantes, a tecnologia diminuirá 

drasticamente suas chances de lutar à medida que avançam pela escola. Além disso, as crianças 

que se familiarizam com a tecnologia mostram grandes melhorias em suas habilidades de 

leitura, escrita e matemática. Os adultos também se beneficiam profundamente da tecnologia. 

A tecnologia permite que os adultos aprendam continuamente, desenvolvam habilidades que 

serão úteis em quase todas as carreiras e na transição para cidadãos refinados. Para estudantes 

com necessidades especiais, vários tipos de software não apenas os beneficiarão mentalmente, 

mas também fisicamente. Dependendo da deficiência, os movimentos reais e a manipulação de 

joysticks, mousepads e outros dispositivos manuais podem fortalecer a coordenação das mãos 

e dos olhos e outras deficiências físicas. 

Neste cenário, a Física está entre as disciplinas em que os alunos mais necessitam fazer 

ligações entre conhecimentos prévios e novas ideias. Ela leva a aproximação do uso dos 
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conceitos do cotidiano para que os alunos possam aprender. Ela cria um ambiente propício à 

aprendizagem se aliada às tecnologias computacionais. Para Vygotsky, o meio é o fator de 

maior importância no desenvolvimento humano. Pela interação social, aprende-se e se 

desenvolve, criando-se novas formas de agir no mundo (VYGOTSKY, 1998). 

De acordo com Carneiro (2002), o meio em que o homem vive está permeado por recursos 

informatizados e tecnológicos, sendo que alguns estão tão interiorizados que nem são mais 

lembrados ou considerados como tal, tornando muito difícil estudar o homem e suas relações 

sociais sem considerá-los. 

Ainda de acordo com Carneiro (2002), tão importante ou mais é o compromisso como 

cidadãos que a escola deve impor-se, questionar e discutir os aspectos dessas tecnologias, 

especialmente da informática na perspectiva da evolução da sociedade, as transformações que 

fazem parte desse processo, que às vezes não chegam a ser percebíveis por nós. 

Usar as TICs como ferramenta de melhoria da aprendizagem justifica-se também pelas 

ideias de Paulo Freire, pois este sempre pautou seu trabalho pela formação de um professor que 

sempre buscasse a “ética universal do ser humano” (FREIRE, 1996). As TICs, quando bem 

conhecidas e agregadas ao método tradicional de aulas pelo professor, vêm contribuir de forma 

eficaz e eficiente para a qualidade das aulas, principalmente, de Física e Matemática (KIM, 

2009), já que a tecnologia sozinha não pode ensinar habilidades necessárias para que os alunos 

progridam na escola 

Os professores ainda devem ensinar e modelar em ambientes de sala de aula para que eles 

forneçam informações de maneira efetiva aos alunos. A tecnologia é uma ótima ferramenta que 

reforça o que os professores ensinam e uma ótima maneira para os indivíduos aprenderem 

continuamente. 

Nogai (2005, p.33) afirma que a informática na educação é vista como uma nova e 

promissora área a ser explorar e com potencial que pode possibilitar mudanças nos sistemas 

educacionais e salienta a importância da formação de professores para o domínio da tecnologia 

para que se tornem capazes de refletir e de participar desse processo de mudança da inserção 

da informática aplicada à educação. 

A possibilidade de conhecer diferentes mundos a partir de uma ferramenta computacional 

tem sido avaliada por estudiosos como uma metodologia que, se bem conduzida, pode trazer 

ganhos expressivos para o educando. Dentre outros autores, Seymour Papert (1994) e Snmya 

Tajra (2001) defendem o uso de tecnologias na escola como recurso auxiliar na construção de 

novos conceitos, o que possibilitaria que o processo de aprendizagem ocorra de forma mais 

prazerosa, já que o enfrentamento dos desafios ocorre permeado por um contexto de ludicidade. 
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O uso de tecnologias educacionais, dentre outras coisas, propicia ao aluno a oportunidade 

de “errar sem medo”, pois sabem que a atividade pode ser facilmente repetida caso algo dê 

errado e ela acaba encarando a resolução de atividades em um contexto computacional mediado 

por aparelhos tecnológicos como uma “brincadeira”, pois não há a pressão do erro. Segundo 

WEISS (2001, p.89), ao se utilizar a tecnologia em aula, o erro pode não ser “fracasso” e sim 

exigir reflexão/busca do outro caminho; “erro construtivo”. 

Em suma, as tecnologias inteligentes propiciam novas formas de acesso à informação por 

meio de busca de informações através de sites de pesquisa, navegação hipertextual, agentes de 

software, exploração contextual por mapas dinâmicos de dados, simulação e outras (LÉVY - 

As Tecnologias, 2010). 

Vale aqui também ressaltar que no processo de obtenção do produto proposto por este 

projeto de trabalho optou-se por não nos concentrarmos somente em softwares para 

computadores de mesa (como programas e applets) que estejam disponíveis nos laboratórios 

existentes nas escolas públicas estaduais, pois seguimos o registro de Moura (2012) que diz que 

“o acesso a conteúdo multimídia deixou de estar limitado a um computador pessoal (PC) e 

estendeu-se também às tecnologias móveis (celulares, PDA, Pocket PC, Tablets, Netbook), 

proporcionando um novo paradigma educacional, o mobile learning ou aprendizagem móvel, 

através de dispositivos móveis. O mobile learning, uma extensão do e-learning, tem vindo a 

desenvolver-se há alguns anos, resultando em vários projetos de investigação”, o que nos levou 

a entender que em um momento de estudo e organização de atividades escolares o celular, tão 

presente hoje em nossas escolas, não seja apenas um instrumento de entretenimento para os 

alunos. 
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3 CONCEITOS FÍSICOS ABORDADOS NO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

 

Os princípios físicos a seguir abordados estão elencados por aparição no produto 

educacional e, de maneira geral, seguem a grade curricular abordada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) do ensino básico de Física no Ensino Médio, amplamente 

adotadas no âmbito das escolas públicas do Estado de Rondônia. 

 

 

3.1 GRANDEZAS FÍSICAS E UNIDADES DE MEDIDA 

 

 

Já na antiguidade diferentes povos utilizavam-se de um sistema próprio para medir a 

miríade de sua riqueza, o que sempre causou uma imensa confusão quando da comparação 

destas unidades de medida entre diferentes povos, pois cada um tinha uma regra própria vigente 

de mensuração destas unidades. 

Para facilitar o estudo dos fenômenos físicos, foi criado em 1875 o Bureau Internacional 

de Pesos e Medidas, o BIPM com a responsabilidade de estabelecer os fundamentos de um 

sistema de medições validados internacionalmente, fixando regras gerais capazes de serem 

facilmente identificadas no mundo todo, uma forma padrão e universal de se referir ao estudo 

dos fenômenos da física. Como resultado, foi criado na 11ª Conferência Geral de Pesos e 

Medidas (GCPM) em 1960 um padrão chamado de Sistema Internacional de Unidades de 

Medida (comumente chamado de SI). Este Sistema vem sendo continuamente adequado de 

forma a se tornar cada vez mais preciso a fim de responder às demandas mundiais de medições 

das mais variadas unidades de medida nos diferentes campos da ciência e da tecnologia. 

A vantagem de se usar um sistema internacional de unidades de medida são a unicidade 

(uma única unidade para cada grandeza da física), a uniformidade (confusões sobre símbolos 

deixam de existir, pois para cada fenômeno físico há um símbolo único), a relação decimal entre 

múltiplos e submúltiplos (facilitando o trabalho escrito e verbal através do uso das potências de 

base dez) e a coerência (que impede interpretações erradas). 

Atualmente este sistema dispões de sete unidades básicas, listadas no Quadro 1, que 

servem como base para a definição de todas as demais unidades derivadas. 
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Quadro 1 – Grandezas no SI 
 

Grandeza Unidade, símbolo: definição da unidade 

comprimento 

metro, m: O metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo 

durante um intervalo de tempo de 1/299.792.458 do segundo. 

Assim, a velocidade da luz no vácuo, 𝑐0, é exatamente igual a 299.792.458 
m/s. 

massa 

quilograma, kg: O quilograma é a unidade de massa, igual à massa do 

protótipo internacional do quilograma. 
Assim, a massa do protótipo internacional do quilograma, m(K), é 

exatamente igual a 1kg. 

tempo 

segundo, s: O segundo é a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação 

correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado 

fundamental do átomo de césio 133. 

Assim, a frequência da transição hiperfina do estado fundamental do átomo 
de césio 133, v(hfs CS), é exatamente igual a 9.192.631.770 Hz. 

corrente 

elétrica 

ampere, A: O ampere é a intensidade de uma corrente elétrica constante 

que, mantida em dois condutores paralelos, retilíneos, de comprimento 
infinito, de seção circular desprezível, e situados à distância de 1 metro entre 

si, no vácuo, produziria entre estes condutores uma força igual a 2 ∙
10−7 newton por metro de comprimento. 

Assim, a constante magnética, 𝜇0, também conhecida como permeabilidade 

do vácuo, é exatamente igual a 4𝜋 ∙ 10−7 H/m. 

temperatura 

termodinâmica 

kelvin, K: O kelvin, unidade de temperatura termodinâmica, é a fração 

1/273,16 da temperatura termodinâmica no ponto tríplice da água. 

Assim, a temperatura do ponto tríplice da água, 𝑇𝑝𝑡𝑎, é exatamente igual a 

273,16 K. 

quantidade de 

substância 

mol, mol: 

1. O mol é a quantidade de substância de um sistema contendo tantas 

entidades elementares quantos átomos existem em 0,012 quilograma de 
carbono 12. 

2.  Quando se utiliza o mol, as entidades elementares devem ser   

especificadas, podendo ser átomos, moléculas, íons, elétrons, assim como 

outras partículas ou agrupamentos específicos dessas partículas. 

Assim, a massa molar do carbono 12, 𝑀(12𝐶), é exatamente igual a 12 

g/mol. 

intensidade 

luminosa 

candela, cd: A candela é a intensidade luminosa, numa dada direção, de 

uma fonte que emite uma radiação monocromática de frequência 540 ∙ 1012  
hertz e cuja intensidade energética nessa direção é 1/683 watt por 

esterradiano. 
Assim, a eficácia luminosa espectral, K, da radiação monocromática de 

frequência 540 ∙ 1012 Hz é exatamente igual a 683 lm/W. 

Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pdf/Resumo_SI.pdf 

 

As sete grandezas de base, que correspondem às sete unidades de base, são: comprimento, 

massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de substância e 

intensidade luminosa. Essas grandezas de base e suas respectivas unidades de base se encontram 

listadas, juntamente com seus símbolos, no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Unidades de Base do SI 

Grandeza de base Símbolo  Unidade de base Símbolo 

comprimento 𝑙, ℎ, 𝑟, 𝑥  metro 𝑚 

massa 𝑚  quilograma 𝑘𝑔 

tempo, duração 𝑡  segundo 𝑠 

corrente elétrica 𝐼, 𝑖  ampere 𝐴 

temperatura termodinâmica 𝑇  kelvin 𝐾 

quantidade de substância 𝑛  mol 𝑚𝑜𝑙 

intensidade luminosa 𝐼𝑣  candela 𝑐𝑑 

Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pdf/Resumo_SI.pdf 
 

 

Entre as unidades de base do Sistema Internacional, a unidade de massa, o quilograma, é 

a única cujo nome, por motivos históricos, contém um prefixo. Os nomes e os símbolos dos 

múltiplos e dos submúltiplos decimais da unidade de massa são formados pela união dos nomes 

dos prefixos à palavra “grama” e dos símbolos dos prefixos ao símbolo da unidade “g”. Todas 

as outras grandezas são descritas como grandezas derivadas e são medidas utilizando unidades 

derivadas, que são definidas como produtos de potências de unidades de base. Exemplos de 

grandezas derivadas e de unidades derivadas estão listadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Exemplos de grandezas derivadas e de suas unidades 

Grandeza de base Símbolo  Unidade derivada Símbolo 

área 𝐴  metro quadrado 𝑚2 

volume 𝑉  metro cúbico 𝑚3 

velocidade 𝑣  metro por segundo 𝑚/𝑠 

aceleração 𝑎  metro por segundo ao quadrado 𝑚/𝑠2 

número de ondas 𝜎, �̃�  inverso do metro 𝑚−1 

massa específica 𝜌  quilograma por metro cúbico 𝑘𝑔/𝑚3 

densidade superficial 𝜌𝐴  quilograma por metro quadrado 𝑘𝑔/𝑚2 

volume específico 𝑣  metro cúbico por quilograma 𝑚3/𝑘𝑔 

densidade de corrente 𝑗  ampere por metro quadrado 𝐴/𝑚2 

campo magnético 𝐻  ampere por metro 𝐴/𝑚 

concentração 𝑐  mol por metro cúbico 𝑚𝑜𝑙/𝑚3 

concentração de massa 𝜌, 𝛾  quilograma por metro cúbico 𝑘𝑔/𝑚3 

luminância 𝐿𝑣  Candela por metro quadrado 𝑐𝑑/𝑚2 

índice de refração 𝑛  um 1 

Permeabilidade relativa 𝜇𝛾  um 1 

Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pdf/Resumo_SI.pdf 
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Note que o índice de refração e a permeabilidade relativa são exemplos de grandezas 

adimensionais, para as quais a unidade do SI é o número um (1), embora esta unidade não seja 

escrita. 

A 11ª CGPM (1960) adotou uma série de nomes de prefixos e símbolos de prefixos para 

formar os nomes e símbolos dos múltiplos e submúltiplos decimais das unidades do SI variando 

de 1012 a 10−12. Os prefixos 10−15 e 10−18 foram adicionados pela 12ª CGPM (1964), os 

prefixos 1015 e 1018 pela 15ª CGPM (1975) e os prefixos 1021, 1024, 10−21, 1024 foram 

adicionados pela 19ª CGPM (1991). Os prefixos e símbolos de prefixos estabelecidos aparecem 

no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Prefixos do SI 

Fator Nome Símbolo  Fator Nome Símbolo 

101 deca da  10−1 deci d 

102 hecto h  10−2 centi c 

103 quilo k  10−3 mili m 

106 mega M  10−6 micro µ 

109 giga G  10−9 nano n 

1012 tera T  10−12 pico p 

1015 peta P  10−15 femto f 

1018 exa E  10−18 atto a 

1021 zetta Z  10−21 zepto z 

1024 yotta Y  10−24 yocto y 

Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pdf/Resumo_SI.pdf 

 

Algumas unidades derivadas recebem nome especial, sendo esta simplesmente   uma 

forma compacta de expressão de combinações de unidades de base que são usadas 

frequentemente, existindo atualmente 22 nomes especiais para unidades aprovados para uso no 

SI, que estão listados no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Unidades derivadas com nomes especiais no SI 

Grandeza derivada 
Nome da 

unidade 

derivada 

Símbolo 

da 

unidade 

Expressão em termos de 

outras unidades 

angulo plano radiano 𝑟𝑎𝑑 𝑚/𝑚 =  1 

angulo sólido esterradiano 𝑠𝑟 𝑚2/𝑚2 = 1 

frequência hertz 𝐻𝑧 𝑠−1 

força newton 𝑁 𝑚 ∙ 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−2 

pressão, tensão pascal 𝑃𝑎 𝑁/𝑚2 = 𝑚−1 ∙ 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−2 
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energia, trabalho, 

quantidade de calor 

joule 𝐽 𝑁 ∙ 𝑚 =  𝑚2 ∙ 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−2 

potência, fluxo de energia watt 𝑊 𝐽/𝑠 = 𝑚2 ∙ 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−3 

carga elétrica, quantidade 

de eletricidade 
coulomb 𝐶 𝑠 ∙ 𝐴 

diferença de potencial 

elétrico 

volt 𝑉 𝑊/𝐴 = 𝑚2 ∙ 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−3 ∙ 𝐴−1 

capacitância farad 𝐹 𝐶/𝑉 = 𝑚−2 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝑠4 ∙ 𝐴2 

resistência elétrica ohm Ω 𝑉/𝐴 = 𝑚2 ∙ 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−3 ∙ 𝐴−2 

condutância elétrica siemens 𝑆 𝐴/𝑉 = 𝑚−2 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝑠3 ∙ 𝐴2 

fluxo de indução magnética weber 𝑊𝑏 𝑉 ∙ 𝑠 = 𝑚2 ∙ 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−2 ∙ 𝐴−1 

indução magnética tesla 𝑇 𝑊𝑏/𝑚2 = 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−2 ∙ 𝐴−1 

indutância henry 𝐻 𝑊𝑏/𝐴 = 𝑚2 ∙ 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−2 ∙ 𝐴−2 

temperatura Celsius grau Celsius °𝐶 K 

fluxo luminoso lumen 𝑙𝑚 𝑐𝑑 ∙ 𝑠𝑟 = 𝑐𝑑 

iluminância lux 𝑙𝑥 𝑙𝑚/𝑚2 = 𝑚−2 ∙ 𝑐𝑑 

atividade de um 

radionuclídio 

becquerel 𝐵𝑞 𝑠−1 

dose absorvida, energia 

específica (comunicada), 

kerma 

gray 𝐺𝑦 𝐽/𝑘𝑔 = 𝑚2 ∙ 𝑠−2 

equivalente de dose, 

equivalente de dose 
ambiente 

sievert 𝑆𝑣 𝐽/𝑘𝑔 = 𝑚2 ∙ 𝑠−2 

atividade catalítica katal 𝑘𝑎𝑡 𝑠−1 ∙ 𝑚𝑜𝑙 

Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pdf/Resumo_SI.pdf 

 

Embora o hertz e o becquerel sejam iguais ao inverso do segundo, o hertz é usado somente 

para fenômenos cíclicos e o becquerel para processos estocásticos no decaimento radioativo. 

A unidade de temperatura Celsius é o grau Celsius, °C, que é igual em magnitude ao 

kelvin, K, a unidade de temperatura termodinâmica. A grandeza temperatura Celsius t está 

relacionada com a temperatura termodinâmica T pela equação 𝑡/°𝐶 = 𝑇/𝐾– 273,15. 

O sievert também é usado para as grandezas: equivalente de dose direcional e equivalente 

de dose individual. Os quatro últimos nomes especiais das unidades do quadro anterior foram 

adotados especificamente para resguardar medições relacionadas à saúde humana. 

As grandezas adimensionais, também chamadas de grandezas de dimensão um, são 

usualmente definidas como a razão entre duas grandezas de mesma natureza (por exemplo, o 

índice de refração é a razão entre duas velocidades e a permeabilidade relativa é a razão entre 

a permeabilidade de um meio dielétrico e a do vácuo). Então, a unidade de uma grandeza 
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adimensional provém da razão entre duas unidades idênticas do SI, portanto, resultando em um 

(1). Contudo, ao se expressar os valores de grandezas adimensionais, a unidade um (1) não é 

escrita. 

É amplamente reconhecido que algumas unidades fora do Sistema Internacional de 

Unidades de Medida ainda são ainda utilizadas cotidianamente e que continuarão em uso ainda 

por muitos anos.  

Há ainda exemplos de unidades fora do SI cujo valor em Unidades SI é obtido 

experimentalmente e, portanto, têm uma incerteza associada. Com exceção da unidade 

astronômica, estas unidades mostradas no Quadro 6 relacionam-se às constantes fundamentais 

da física. 

E ainda vale ressaltar algumas unidades utilizadas para atender às necessidades 

específicas de determinados grupos, por diferentes motivos. Ainda que seja preferível utilizar 

as unidades SI, há quem veja vantagens particulares em utilizar essas unidades fora do SI e 

devem ter liberdade para fazê-lo, caso as considerem mais apropriadas para suas necessidades. 

 

Quadro 6 - Unidades fora do SI 

Grandeza de 

base 
Nome da unidade Símbolo Equivalente no SI 

tempo 

minuto 𝑚𝑖𝑛 1 𝑚𝑖𝑛 = 60 𝑠 

Hora ℎ 1 ℎ = 60 min = 3.600 𝑠 

Dia 𝑑 1 𝑑 = 24 ℎ = 86.400 𝑠 

ângulo plano 

Grau ° 1° = (𝜋/180) 𝑟𝑎𝑑 

minuto ′ 1′ = (1/60)° = (𝜋/10.800) 𝑟𝑎𝑑 

segundo " 1" = (1/60)′ = (𝜋/648.000) 𝑟𝑎𝑑 

área hectare ℎ𝑎 1 ℎ𝑎 = 1 ℎ𝑚2 = 104 𝑚2 

volume Litro 𝐿, 𝑙 1 𝐿 = 1 𝑙 = 1𝑑𝑚3 = 10 𝑐𝑚3 = 10−3𝑚3 

massa 

tonelada 𝑡 1 𝑡 = 103  𝑘𝑔 

unidade natural de 

massa 

(massa do elétron) 
𝑚𝑒 1 𝑚𝑒 = 9,1093826(16) ∙ 10−31 𝑘𝑔 

libra 𝑙𝑏 1 𝑙𝑏 = 0,45359237 𝑘𝑔 

onça 𝑜𝑧 1 𝑜𝑧 = 28,3495 𝑔 

energia elétron-volt 𝑒𝑉 1 𝑒𝑉 = 1,60217653(14) ∙ 10−19 

comprimento 

unidade astronômica 𝑢𝑎 1 𝑢𝑎 = 1,49597870691(6) ∙ 1011 𝑚 

polegada 𝑖𝑛 1 𝑖𝑛 = 25,4 𝑚𝑚 = 0,0254 𝑚  

jarda 𝑦𝑑 1 𝑦𝑑 = 0,9144 𝑚 

pé 𝑓𝑡 1 𝑓𝑡 = 0,3048 𝑚 
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velocidade 

unidade natural de 

velocidade 

(velocidade da luz no 

vácuo) 

𝑐0 𝑐0 = 299792458 𝑚/𝑠 (𝑒𝑥𝑎𝑡𝑜) 

força 
libra-força 𝑙𝑏𝑓 1 𝑙𝑏𝑓 = 4,44822 𝑁 

quilograma-força 𝑘𝑔𝑓 1 𝑘𝑔𝑓 = 9,80665 𝑁 

pressão 

atmosfera normal 𝑎𝑡𝑚 1 𝑎𝑡𝑚 = 1,01325 ∙ 105  𝑃𝑎 

libra-força por 

polegada quadrada 
𝑙𝑏𝑓/𝑖𝑛2 1 𝑙𝑏𝑓/𝑖𝑛2 = 6894,76 𝑃𝑎 

milímetro de água 𝑚𝑚𝐻2𝑂 1 𝑚𝑚𝐻2𝑂 = 9,80665 𝑃𝑎 

milímetro de mercúrio 𝑚𝑚𝐻𝑔 1 𝑚𝑚𝐻𝑔 = 133,322 𝑃𝑎 

bar 𝑏𝑎𝑟 1 𝑏𝑎𝑟 = 105 𝑃𝑎 

temperatura grau Fahrenheit °𝐹 1 °𝐹 = [(9 ∙ 𝑇 °𝐶/5) + 32] °𝐶 

potência cavalo vapor 𝑐𝑣 1 𝑐𝑣 = 735,499 𝑊 

 horsepower ℎ𝑝 1 ℎ𝑝 = 745,700 𝑊 

Disponível em: https://metrologiaemedicoes.wordpress.com/2016/08/11/3-4-unidades-fora-do-si/ 

 

Unidades fora do SI existem em grande número. Existem por interesse histórico ou são 

utilizadas em áreas específicas (como o barril de petróleo), além das que são usadas apenas 

países específicos (a polegada, o pé e a jarda são exemplos). Não se justifica qualquer razão 

para a continuação da utilização dessas unidades em trabalhos científicos e técnicos modernos. 

No entanto, é importante se conhecer a relação entre essas unidades e as unidades SI 

correspondentes, e isto continuará a ser uma realidade por muitos anos. 

A íntegra das resoluções do Bureau International des Poids et Mesures SI (BIPM), que é 

o órgão responsável pela divulgação do SI está na publicação completa do SI, 8ª edição, que 

está disponível no site <http://www.bipm.org/en/si>. 

 

 

3.2 PRINCÍPIOS BÁSICOS DA MECÂNICA CLÁSSICA 

 

 

Mecânica (em grego: Μηχανική, em latim: mechanìca) é a primeira parte da Física 

Clássica e tem por objetivo o estudo e análise do movimento (e repouso) dos corpos, suas 

evoluções temporais, deslocamentos sob a ação de forças e seus efeitos sobre o ambiente, além 

também das equações matemáticas que as determinam. É ela a responsável por responder a 

questões como “O que é movimento?” e “Como fazer para alterar o movimento de um corpo?”, 

entre outras. 

http://www.bipm.org/en/si
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Sua origem remonta às civilizações antigas e descreve o movimento de corpos sob a 

influência de um sistema de forças, o que faz da mecânica clássica o assunto mais velho e mais 

discutido dentro da ciência, engenharia e tecnologia. A mecânica clássica descreve o 

movimento de objetos macroscópicos, de partes de maquinário e objetos astronômicos, como 

espaçonaves, planetas, estrelas e galáxias. Dentro da mecânica clássica, existem subcampos, 

incluindo aqueles que descrevem o comportamento de sólidos, líquidos e gases. A mecânica 

clássica fornece resultados extremamente precisos no estudo do comportamento de objetos 

grandes com velocidades que não se aproximam da velocidade da luz. 

Os objetos de estudo da Mecânica são divididos em cinemática (que é a parte da Física 

que estuda o movimento de um corpo sem se preocupar com a causa desse movimento), 

dinâmica (que estuda os movimentos e as causas que os produzem) e estática (que estuda 

corpos que não se movem).  Ela utiliza as seguintes noções básicas: 
 

Movimento e repouso: Segundo a Física, repouso e movimento são conceitos relativos, 

pois devemos levar em consideração um referencial para que possamos determiná-los. Sendo 

assim, a definição correta de movimento e repouso (segundo Marques, 2019) é  

 

“Um corpo estará em movimento sempre que 

mudar de posição, no decorrer do tempo, em 

relação a um referencial adotado. Estará em 

repouso sempre que sua posição se mantiver a 

mesma (constante) no decorrer do tempo em 

relação ao referencial que foi adotado.” 

 
 

Referencial: É um conjunto de pontos considerados fixos no espaço. Desta forma, 

referencial é o que serve de guia ou base, o que nos possibilita medir e registrar grandezas 

físicas como posição, velocidade e aceleração, entre tantas outras grandezas, para exemplificar. 
 

Ponto material (ou partícula):  É um corpo cujas dimensões são desprezíveis em 

comparação com a distância percorrida, ou seja, cujas dimensões são, num certo contexto, 

irrelevantes para descrever sua posição no espaço. No caso em que essa condição não seja 

satisfeita, este corpo é chamado de corpo extenso. Para exemplificar, consideremos um trem de 

200 𝑚 de comprimento e uma pessoa, ambos atravessando a mesma ponte de 800 𝑚. O 

tamanho do pedestre é muito pequeno comparado ao comprimento da ponte, portanto, ao 

analisar o movimento do pedestre, podemos desprezar seu tamanho, ou seja, suas dimensões, e 
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considerá-lo como um ponto material, fato que não pode ser repetido na análise do movimento 

do trem.  

Móvel: Em Física dizemos que um móvel é qualquer corpo que muda de posição no 

decorrer do tempo em relação a um determinado referencial adotado. 
 

Trajetória: O conjunto das posições sucessivas ocupadas por um móvel no decorrer do 

tempo é chamada de trajetória. Ou seja, nada mais é do que a curva formada por todos os pontos 

ocupados sucessivamente por um móvel. 

É importante saber também que a forma da trajetória que um corpo descreverá depende 

do referencial que se adotou. Assim, por exemplo, a trajetória de um corpo que cai de um avião 

parecerá retilínea para o piloto do avião e curvilínea para um observador em terra. 
 

Espaço: É a posição s na trajetória onde se encontra o móvel em determinado instante, 

medido ao longo de sua trajetória em relação a uma origem pré-determinada. 
 

Variação do espaço (ou deslocamento escalar): É a medida da variação da posição do 

móvel na trajetória entre dois instantes. Devemos tomar cuidado ao encontrar a variação de 

espaço para não confundi-la com distância percorrida, pois, em muitos casos, estas podem ser 

diferentes. Matematicamente o valor do deslocamento ∆𝑠 é definido pela relação: 
 

 ∆𝑠 = 𝑠2 − 𝑠1 (3.1) 

 

onde 𝑠1 e 𝑠2 são posições ocupadas pelo móvel em dois instantes diferentes. 
 

Velocidade (escalar): É a grandeza que informa a rapidez com que um móvel se desloca 

num determinado instante sobre a sua trajetória. Considerando-se então que um móvel é tanto 

mais rápido quanto maior for seu deslocamento num menor intervalo de tempo e que num 

instante preciso um móvel está em repouso, temos que a velocidade escalar de um móvel é 

definida pelo valor limite da razão entre o deslocamento que o móvel realizou num determinado 

intervalo de tempo e o respectivo intervalo de tempo quando o intervalo de tempo tende a zero, 

isto é, pela relação: 
 

 𝑣 = lim
𝑡0

𝑠

𝑡
=

𝑑𝑠

𝑑𝑡
 (3.2) 

 

que corresponde, matematicamente, a derivada da posição em relação ao tempo. 
 

Aceleração (escalar): De forma análoga ao caso da velocidade escalar, a aceleração 

escalar é a grandeza que informa a rapidez com que a velocidade de um móvel varia num 

determinado instante. Considerando-se então que a variação da velocidade de um móvel é tanto 

maior quanto maior a variação de velocidade e quanto menor for o intervalo de tempo e que 
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num instante preciso a velocidade de um móvel não varia, temos que a aceleração escalar de 

um móvel é definida pelo valor limite da razão entre a variação da velocidade do móvel num 

determinado intervalo de tempo e o respectivo intervalo de tempo quando o intervalo de tempo 

tende a zero, isto é, pela relação: 

 

 𝑎 = lim
𝑡0

𝑣

𝑡
=

𝑑𝑣

𝑑𝑡
 

(3.3) 

 

que corresponde, matematicamente, a derivada da velocidade em relação ao tempo. 

 

 

3.3 MOVIMENTO UNIFORME (MU) E MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO 

(MUV) 

 

 

 Uma forma de movimento muito comum e fácil de se estudar, chamado de movimento 

uniformemente variado (MUV), ocorre quando a aceleração a de um móvel é constante. 

Considerando-se então que no instante 𝑡0 = 0 a velocidade do móvel é 𝑣0, a variação da 

velocidade do móvel com o tempo, ou seja, a função velocidade do móvel pode ser obtida 

facilmente integrando-se a equação (3.3): 

 

 ∫ 𝑑𝑣 = ∫ 𝑎𝑑𝑡 ⇒ ∫ 𝑑𝑣
𝑣

𝑣0

= 𝑎 ∫ 𝑑𝑡
𝑡

0

⇒ 𝑣 = 𝑎𝑡 + 𝑣0 (3.4) 

 

 Substituindo-se agora o resultado da equação acima na relação (5) podemos obter a 

função horária do movimento, isto, obter a posição do móvel a cada instante: 

 

 ∫ 𝑑𝑠 = ∫ 𝑣𝑑𝑡 ⇒ ∫ 𝑑𝑠
𝑠

𝑠0

= ∫ (𝑎𝑡 + 𝑣0)𝑑𝑡
𝑡

0

⇒ 𝑠 =
1

2
𝑎𝑡2 + 𝑣0𝑡 + 𝑠0 

 
(3.5) 

 

 Além do MUV, existe um movimento também simples chamado de Movimento 

Uniforme (MU) na qual a velocidade escalar do móvel não varia, isto na qual a aceleração 

escalar do móvel é constante e igual a zero. Neste caso as equações de movimento podem ser 

obtidas facilmente substituindo-se a = 0 nas equações (3.4) e (3.5): 

 

 𝑣 = 𝑣0 (3.6) 

 

 𝑠 =  𝑣0𝑡 + 𝑠0 (3.7) 
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3.4 VETORES 

 

 

Um vetor é um objeto que possui magnitude, sentido e direção, sendo usado tanto em 

matemática quanto na física. Geometricamente podemos associar um vetor com uma seta, cujo 

comprimento é a magnitude do vetor, a linha que passa pela seta é a direção e a ponta da seta 

indica o sentido. Textualmente os vetores são representados como letras em negrito ou com 

uma seta acima da letra que representa um vetor. 

Dois vetores são os mesmos se tiverem a mesma direção, sentido e magnitude. Isso 

significa que se pegarmos um vetor e o transladamos para uma nova posição, sem girá-lo, então 

o vetor que obtemos no final desse processo é o mesmo vetor que tivemos no começo.  

Assim como existem as operações matemáticas para os números, existem também 

operações matemáticas para os vetores, como adição, subtração, produto de um número por um 

vetor e multiplicações de vetores. No caso específico do escopo desta dissertação, a ênfase se 

dará na resultante da soma de vetores, lembrando que a decomposição de vetores é trabalhada 

quando há a necessidade de fazer operações de soma ou de subtração de vetores. 

A adição vetorial é o modo como forças e velocidades se combinam. Por exemplo, se um 

carro estiver viajando para o norte a 20 quilômetros por hora e uma criança, no banco de trás 

do motorista, lançar um objeto a 20 quilômetros por hora em relação ao solo e em direção ao 

irmão que está sentado a leste dele, então a velocidade do objeto, também em relação ao solo, 

será em direção nordeste. Os vetores de velocidade ao serem somados formam, neste caso, um 

triângulo retângulo, na qual a velocidade resultante é a hipotenusa. Portanto, a velocidade total 

do objeto, isto é, a magnitude do vetor de velocidade, será de √202 + 202 = 20 √2 quilômetros 

por hora em relação ao solo. 

 A importância dos vetores em física se observa ao se estudar a cinemática, visto que 

para se determinar o movimento de um móvel é necessário se saber as sucessivas variações de 

posições deste móvel, isto é, de se saber constantemente de onde ele parte e para onde vai. Isto 

pode ser determinado definindo-se inicialmente o vetor posição 𝑟 do móvel, que, para 

simplificar, consideraremos como sendo uma partícula. Neste caso, o vetor posição de uma 

partícula num instante será simplesmente um vetor cuja origem se situa num ponto fixo e cuja 

extremidade se encontra no ponto do espaço em que a partícula se encontra neste instante.  

Uma vez definido o vetor posição de uma partícula, pode-se definir o vetor 

deslocamento 𝑟 da partícula num certo intervalo de tempo como sendo a variação do vetor 

posição da partícula nos instantes extremos deste intervalo de tempo. Das regras da subtração 
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vetorial, pode-se observar facilmente que o vetor deslocamento de uma partícula tenderá a 

representar o deslocamento real da partícula a medida que o intervalo de tempo diminuir. 

De forma equivalente ao que foi feito para se definir a velocidade escalar, podemos 

definir agora o vetor velocidade de uma partícula pela razão: 

 𝑣 =  lim
𝑡0

𝑟

𝑡
=

𝑑𝑟

𝑑𝑡
 (3.8) 

 

para expressar a rapidez com que o vetor posição de uma partícula varia no tempo. É possível 

mostrar facilmente, através de considerações geométricas, que o vetor velocidade de uma 

partícula é tangente a trajetória da partícula e seu modulo é igual ao modulo da velocidade 

escalar v da partícula. 

Além disto, é possível que a rapidez com que o vetor posição de uma partícula varia no 

tempo não seja constante no tempo, isto é, é possível que o vetor velocidade de uma partícula 

mude no tempo. Neste caso, podemos, a fim de se determinar a rapidez com que o vetor 

velocidade de uma partícula varia no tempo, definir o vetor aceleração de uma partícula através 

da relação: 

 �⃗� =  lim
𝑡0

𝑣

𝑡
=

𝑑𝑣

𝑑𝑡
 (3.9) 

 

Pela definição do vetor aceleração e através de considerações geométricas é possível se 

mostrar que o vetor aceleração, num instante, pode ser obtido pela soma de dois vetores: um 

tangente a trajetória e com módulo igual ao módulo da aceleração escalar a da partícula neste 

instante e outro normal a trajetória e com módulo igual a 𝑣2/𝑟, onde v e r são a velocidade 

escalar e o raio do círculo cuja circunferência mais se aproxima da trajetória da partícula neste 

instante, chamado de círculo osculador.  

 

 

3.5 BALÍSTICA (MOVIMENTO DE PROJÉTEIS) 

 

 

Um projétil é um corpo ao qual foi comunicada uma velocidade inicial com uma 

componente na direção vertical, devida a ação de certas forças, e que, em seguida, se desloca 

exclusivamente sob a ação da gravidade. Neste caso pode-se descrever seu movimento 

decompondo-se sua velocidade inicial ou de lançamento nas direções horizontais e verticais e 

considerar que os movimentos nas direções horizontais e verticais são independentes.   
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Assim, no caso de um projétil lançado com velocidade vetorial 𝑉0
⃗⃗ ⃗⃗  da origem de um 

sistema cartesiano, na qual 𝑥0 = 𝑦0 = 0, fazendo um ângulo  com a horizontal, temos que a 

componente inicial da velocidade na direção horizontal (eixo x) será dada por 𝑣𝑥0 =  𝑉0 cos 𝜃 

e a componente inicial da velocidade na direção vertical (eixo y) será dada por 𝑣𝑦0 =  𝑉0 sen 𝜃, 

onde 𝑉0 é o módulo do vetor velocidade inicial. Como na direção horizontal o movimento do 

móvel não está sujeito a nenhuma ação, isto é, 𝑎𝑥 = 0, e na direção vertical o movimento é de 

queda livre com a aceleração g vertical e para baixo, isto é, 𝑎𝑦 = −𝑔, temos que as 

componentes da velocidade do móvel serão dadas, com a equação (3.4), por: 

 𝑣𝑥 =  𝑣𝑥0         e           𝑣𝑦 =  −𝑔𝑡 + 𝑣𝑦0 (3.10) 

enquanto que as coordenadas do móvel, com a equação (3.5), serão dadas por: 

 𝑥 =  𝑣𝑥0𝑡         e           𝑦 =  −
1

2
𝑔𝑡2 + 𝑣𝑦0𝑡 (3.11) 

 

 

3.6 AS TRÊS LEIS DE NEWTON 

 

 

Isaac Newton (1642–1727) desenvolveu três conjuntos de leis que se acredita serem 

verdadeiras porque os resultados dos testes feitos pelos cientistas concordam com as leis que 

ele produziu. A figura 1 mostra a reprodução em latim das duas primeiras leis, na edição original 

do Principia Mathematica de 1687. 

 

Figura 1 - Página do livro de Newton sobre as leis do movimento. 

 
Fonte: Wikipedia. 
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A primeira lei diz que se um corpo está em repouso, ele permanece em repouso ou, se 

estiver em movimento, ele se move com velocidade uniforme, até que seja atuado por uma força 

resultante, ou seja, se não houver força externa (o que significa que não há empurrão, gravidade 

ou qualquer tipo de poder), as coisas que são paradas ficarão paradas ou sem movimento e as 

coisas que estão se movendo continuarão a se mover da mesma forma. 

Uma "velocidade uniforme" significa que um objeto se move a uma velocidade constante 

sem mudar de direção (isto é, em uma linha reta). Uma "força resultante" significa que as forças 

que atuam no objeto não estão equilibradas. Em outras palavras, a primeira lei declara duas 

coisas: 

1. Um objeto em repouso só se moverá se houver uma força resultante atuando sobre 

ele. 

2. Um objeto em movimento só mudará sua velocidade vetorial se houver uma força 

resultante atuando sobre ele. 

A primeira parte afirma que uma mesa apoiada no chão não se moverá a menos que seja 

empurrada. Embora a gravidade esteja agindo sobre a mesa, puxando-a para baixo, há uma 

força de reação do solo que a empurra para cima. As forças que atuam na mesa estando então 

balanceadas, o objeto, segundo esta lei, não se moverá. 

A segunda parte é mais difícil de entender. Um corpo lançado ao longo de uma superfície 

plana irá desacelerar e, eventualmente, parar. Mas isso é por causa da fricção, que é uma força 

que retarda o corpo. Se a superfície tiver um declive, seu movimento ainda é afetado pela 

fricção, mas se a componente da força da gravidade na direção da superfície for maior que a 

força de fricção, então o corpo experimentará uma aceleração. Em um lugar sem as forças de 

atrito, resistência do ar e gravidade (por exemplo, no espaço exterior), um objeto em movimento 

continuará se movendo em linha reta se não houvesse outras forças externas para desacelerar 

ou mudar a direção do corpo. 

A segunda lei diz que a força resultante atuando num corpo é igual à taxa de mudança de 

seu momento ou que se a massa de um corpo é constante, então a força resultante atuando nele 

é igual ao produto de sua aceleração por sua massa. Esta lei fornece uma definição e uma 

fórmula para o cálculo da força atuando num corpo através da massa e aceleração. Ela diz 

também que a aceleração depende das forças que atuam sobre um corpo e da massa do corpo. 

Portanto, se a força é aumentada, a aceleração é aumentada. E quanto mais massa o objeto tem, 

menor será sua aceleração. Matematicamente, no caso da massa de um corpo ser constante, a 

segunda lei de Newton é expressa como:  
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 𝐹𝑟
⃗⃗⃗⃗ = 𝑚�⃗� (3.12) 

Assim, por exemplo, no caso de um corpo caindo em queda livre, temos por definição 

que a única força atuando nele é a força peso, isto é, que  𝐹𝑟
⃗⃗⃗⃗ =  �⃗⃗� e que a aceleração adquirida 

pelo corpo é a aceleração conhecida de queda livre, isto é, que �⃗� =  �⃗�. Com isto a segunda lei 

nos fornece a seguinte fórmula para o cálculo do peso de um corpo:  

 �⃗⃗� = 𝑚�⃗� (3.13) 

onde 𝑚 é a massa do objeto e 𝑔 é a aceleração gravitacional local, que é aproximadamente igual 

a 9,8 m/s2 próximo a superfície da Terra. 

Originalmente a segunda lei de Newton foi expressa em termos de momentum. Sendo o 

momento 𝑝 de uma partícula definido como o produto de sua massa 𝑚 pela sua velocidade 𝑣: 

 𝑝 = 𝑚𝑣 (3.14) 

a formulação original da segunda lei de Newton afirma que a força resultante agindo sobre uma 

partícula é igual à taxa com que seu momento muda no tempo, isto é: 

 𝐹𝑟
⃗⃗⃗⃗ =

𝑑𝑝

𝑑𝑡
 (3.15) 

Para uma partícula de massa constante m temos que: 

 𝐹𝑟
⃗⃗⃗⃗ =

𝑑𝑝

𝑑𝑡
      ⇒       𝐹𝑟

⃗⃗⃗⃗ =
𝑑(𝑚𝑣)

𝑑𝑡
      ⇒       𝐹𝑟

⃗⃗⃗⃗ = 𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
      ⇒       𝐹𝑟

⃗⃗⃗⃗ = 𝑚�⃗� (3.16) 

Que é a forma comum de se apresentar a segunda lei no Ensino Médio. 

A terceira lei diz que sempre que um corpo sempre exerce uma força igual e contrária 

sobre outro que exerce uma força nele, ou seja, para cada ação há uma reação igual e oposta.  

Isto é melhor compreendido com bolas de bilhar, onde você pode facilmente ver os pares 

de forças de ação/reação. Da mesma forma, quando você chuta uma bola de futebol, a bola não 

apenas se move, mas exerce uma força sobre seu pé. 

Uma variedade de pares de força de ação/reação é evidente na natureza. Considere a 

propulsão de um peixe através da água. Um peixe usa suas barbatanas para empurrar a água 

para trás. Mas um empurrão na água servirá apenas para acelerar a água. Como as forças que 

surgem são resultantes de interações entre corpos, a água também deve empurrar o peixe para 

frente, impulsionando o peixe através da água. A intensidade da força que o peixe faz na água 

é igual a intensidade da força que a água faz no peixe e o sentido da força que o peixe faz na 

água (para trás) é oposto ao sentido da força que a água faz no peixe (para frente). Para cada 

ação, existe uma força de reação igual (em intensidade e direção) e oposta (em sentido). Pares 

de força ação-reação possibilitam que os peixes nadem. 
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Considere agora o movimento de um carro em movimento. Ao girarem para “frente”, a 

parte da roda em contato com o solo empurra necessariamente a estrada para trás e, pela terceira 

lei, a estrada fará uma força igual e contrária sobre o carro, impelindo-o para frente. Assim, 

também neste caso os pares de força ação-reação possibilitam que os carros circulem. 

É importante ressaltar que as Leis de Newton, mesmo tendo sido testadas e comprovadas 

em mais de duzentos anos de observações e experimentações, são inapropriadas em 

circunstâncias que se ultrapassem os limites de velocidades e dimensões de nosso cotidiano, 

especialmente em escalas atômicas e subatômicas e em altas velocidades. 
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4 O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

4.1 DESCREVENDO O PRODUTO 

 

 

O produto educacional é um Guia de Consulta Didática para o professor do ensino de 

Física do Ensino Médio público, não no formato de uma “mera apostila”, mas como uma 

ferramenta que indica “como e quando” utilizar os softwares que neles são citados. Neste guia 

estão explicitados não tão somente os softwares a serem utilizados em apoio à um determinado 

tópico de Física básica, mas também exercícios que fazem referência ao tópico em que se insere 

e também indica como abordar estas atividades em sala de aula, oferecendo subsídios para que 

isto aconteça (representado na figura 2) 

 

Figura 2 – Capa do Produto Educacional 

 
 

Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

O formato de guia foi o escolhido por tratar-se de ferramenta palpável, visto que o uso do 

papel como material de apresentação a uma nova ferramenta educacional para docentes é o 

preferido, de um modo geral. Em alguns casos há até mesmo relatos de aversão a outros tipos 

de formatos que não o impresso. 
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O Guia apresenta oito softwares (abordagem a um deles exemplificado na Figura 3), os 

quais tiveram detalhados não somente seus aspectos de uso, mas também como fazer para 

efetuar sua transferência, instalação e procedimentos de configuração (se necessário), onde e 

quando aplicá-los (com exemplos de uso) e propostas de abordagem, mas também as já citadas 

atividades práticas de sala de aula e planejamento estratégico para sua inserção no currículo 

escolar existente. 

 

Figura 3 – Exemplo de aplicativo abordado no Produto Educacional 

 
 

Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

O intuito aqui foi o de que este guia fizesse com que o docente de Física, de uma maneira 

geral, se “apoderasse” das ferramentas computacionais nele evidenciadas e que se sentisse à 

vontade para aplica-las no processo de ensino-aprendizagem. 

Além disso, sempre tivemos a esperança de que com este produto os participantes deste 

processo não atuassem como meros espectadores, mas que fossem personagens ativos no 

ensino-aprendizagem da Física mediada pelo uso de Tecnologias Educacionais e que pudessem 

ser novos pesquisadores e fomentadores da ideia que aqui disseminamos. 

Em outras palavras, o objetivo principal do produto final é servir como instrumental para 

que seja possível incentivar a transformação de educadores (principalmente aqueles sem 

preparo tecnológico ou avessos à tecnologia) em novos educadores preparados para o uso de 

tecnologias em sala de aula, visando o ensino de Física com maior qualidade. 
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4.2 A METODOLOGIA UTILIZADA PARA ESCOLHA DOS APLICATIVOS 

 

 

A realização da avaliação foi necessária para reduzir dúvidas sobre, por exemplo, quais 

os métodos, modelos ou ferramentas seriam os mais adequados para apoiarem o processo de 

escolha de determinado aplicativo. 

Para a avaliação da escolha dos softwares educacionais utilizados na confecção do guia 

foram levados em consideração os requisitos de usabilidade exigidos por softwares em geral, 

mas tendo em mente que também deveria atender a exigências específicas do processo de ensino 

e aprendizagem. 

Consideramos na avaliação o contexto específico das aplicações educacionais voltadas 

aos professores da área da Física do Ensino Médio das escolas públicas que possivelmente 

estivessem interessados em fazer uso de softwares a serem utilizados para apoiar o ensino e a 

aprendizagem. 

De maneira generalizada, em um primeiro momento foram considerados os objetivos 

propostos pelo software, a viabilidade de avaliação existente no aplicativo e a capacidade de 

uma métrica quantitativa ou qualitativa que proporcionasse essa avaliação do aplicativo 

inicialmente proposto. 

De maneira mais específica, optamos por destacar os seguintes três requisitos em cada 

um deles: os conceitos tecnológicos (Tecnologia), a sua facilidade de utilização e capacidade 

de interação com o usuário (Usabilidade) e seu alinhamento com os conceitos curriculares 

(Pedagogia). Detalhamos no Quadro 7 abaixo cada um dos pormenores considerados parte 

integrante de cada conceito. 

 

Quadro 7 - Componentes da avaliação de um software didático 

TECNOLOGIA USABILIDADE PEDAGOGIA 

Disponibilidade Facilidade Contexto 

Compatibilidade Interação Tarefa 

Aspectos Organizacionais Navegação Ferramenta 

Confiabilidade Memorização Motivação 

 

Essa abordagem nos permitiu definir claramente os requisitos e atributos que deveriam 

estar presentes no software educacional sob análise para, a partir daí, procedermos à possível 

adoção do mesmo, identificando-se o nível de qualidade do software, falhas identificadas 

existentes e adequação ao processo de construção do Guia. 
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4.2.1 Requisitos de Tecnologia 

 

 

Dentro dos requisitos de tecnologia, foram consideradas a Disponibilidade, que é a 

garantia de que a informação estivesse disponível para uso, durante o maior período de tempo; 

a Compatibilidade, que se encontra relacionada ao funcionamento do software de forma 

adequada conforme a plataforma a que se destina ou em diferentes plataformas computacionais; 

os Aspectos Organizacionais, que fazem referência a questões de planejamento e integração 

das tarefas apoiadas pelo software sob uma ótica tecnológica; e a Confiabilidade, que consiste 

na garantia de segurança, integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados inseridos ou 

acessados no aplicativo. 

 

 

4.2.2 Requisitos de Usabilidade 

 

 

Compreendem atributos considerados necessários à interação do usuário com o 

dispositivo utilizado. Consiste na facilidade que os utilizadores possuem quando integram com 

um software (Bednarik, 2002). Compõem esses atributos a Facilidade, que é quão rapidamente 

o usuário consegue explorar de forma descomplicada o software e realizar as tarefas propostas; 

a Interação, que é a maneira pela qual o usuário se relaciona com o software, entende os 

comandos e realiza as tarefas de seu interesse; a Navegação, que faz referência aos passos 

exigidos para a exploração do sistema, de acordo com as exigências específicas de uma 

determinada tarefa; e a Memorização, que consiste nos recursos para que o usuário memorize 

aspectos do funcionamento do aplicativo, levando em consideração que intervalo de tempo isto 

leva parar ocorrer. 

 

 

4.2.3 Requisitos de Pedagogia 

 

 

De acordo com Bednarik (2002), devem ser consideradas três teorias que tratam de como 

os indivíduos aprendem: a da Aprendizagem Humana, a da Aprendizagem Comportamental e 

a do Desenvolvimento Cognitivista, mas consideramos também outras características 

pedagógicas como interação, percepção e processamento das informações. 
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Deste modo, os requisitos de pedagogia estão compostos pelo Contexto, referente a 

aspectos multiculturais e multilíngues que levam à aquisição do conhecimento; pela Tarefa, 

que são as atividades que compõem o ambiente de aprendizado; pelas Ferramentas, que são 

os instrumentos que possibilitam a compreensão dos processos pedagógicos da aprendizagem; 

e pela Motivação, que é a capacidade do software de despertar o interesse e levar o usuário a 

cumprir os objetivos da aprendizagem. 

 

 

4.3. EXPLICAÇÕES NECESSÁRIAS AO USO DOS APLICATIVOS PROPOSTOS 

 

 

Levando em consideração que o produto educacional é destinado principalmente a quem 

nunca teve ou pouco teve contado com o universo dos programas e aplicativos, de todo o 

processo de aquisição (download ou acesso) e também dos procedimentos necessários para a 

sua execução (instalação de programas necessários à execução dos programas e também a 

própria instalação) destes aplicativos, vimos a necessidade de, em um primeiro momento, 

proceder à explicação destes procedimentos, uma vez que são praticamente padronizados em 

relação às plataformas que o usuário do produto necessitaria usar. 

São notadamente três diferentes tipos de procedimentos: um para dispositivos de 

comunicação inteligentes como smartphones e tablets (que por razões de predominância no 

âmbito do mercado nacional, abordaremos os procedimentos necessários a smartphones e 

tablets usando o sistema operacional Android), outro para programas de computador (que por 

razões de disponibilidade de aplicativos, abordaremos os procedimentos necessário ao uso no 

sistema operacional Microsoft Windows®) e um último, que se refere à execução de Applets 

(que tratam-se tão somente de softwares que são executados diretamente da janela do navegador 

de internet ou com a ajuda de um programa de suporte, pré-instalado).  

Ficou decidido que não detalharíamos a instalação de programas no sistema operacional 

Linux, pois há uma gama imensa de procedimentos diferenciados para cada distribuição 

diferente deste sistema operacional, o que leva a uma necessidade de um conhecimento mais 

aprofundado de informática e também de acessos privilegiados relativos ao controle deste 

sistema operacional. O que, de uma forma geral, não inviabiliza o uso deste sistema operacional 

já presente em tantos laboratórios de nossas escolas estaduais, pois quando for necessário 

acessar algum Aplicativo no ambiente Linux, daremos prioridade aos aplicativos que “rodem” 

(funcionem) diretamente no navegador de internet ou explicaremos em um passo-a-passo de 
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forma individualizada. 

No primeiro destes procedimentos básicos citados, exemplificamos passo-a-passo a 

instalação de aplicativos através de um repositório de distribuição de programas centralizado, 

voltado especificamente ao sistema operacional Android, presente nos dispositivos de 

smartphones e tablets. 

No segundo procedimento básico, exemplificamos em detalhes a aquisição e instalação de 

softwares voltados ao sistema operacional Windows®, no já conhecido processo de “baixar e 

instalar” programas.  

Já o último procedimento citado anteriormente, notadamente o mais fácil dos três 

procedimentos, é independente de plataforma (Windows, Linux, Android, iOS) e, portanto, é a 

mais versátil, consistindo tão somente em digitar na barra de endereços de qualquer navegador 

de internet o link desejado e proceder ao acesso e execução de pequenos aplicativos que 

funcionam de forma independente, diretamente no ambiente deste navegador, conhecidos como 

Applets. 

Então, após detalhar estes procedimentos básicos, concluímos que a aparição de uma 

referência aos mesmos feitos dentro dos capítulos referentes aos aplicativos a serem utilizados 

já funcionariam como uma espécie de gatilho facilitador do processo aquisitivo da informação 

disponibilizada nos softwares a serem utilizados, em virtude do processo prévio de aquisição 

de conhecimentos básicos ocorridas anteriormente.  

 

 

4.4 OS APLICATIVOS PROPOSTOS 

 

 

Nesta apresentação dos aplicativos que finalmente compuseram o Guia objeto do produto 

educacional faremos usos de escalas inclusas em Quadros que indicam os níveis de qualidade 

identificados segundo o método de Reeves (Reeves, 1998), que visa garantir a qualidade do 

software educacional relacionada a aspectos pedagógicos, para que possamos facilitar a 

compreensão do que imaginamos que o software tem a oferecer. 

Estas escalas indicam extremos descritos como pontos negativos (à esquerda) e pontos 

positivos (à direita), relativos a cada critério utilizado na avaliação do aplicativo. A conclusão 

da avaliação deste software se dá ao ligarem-se de modo vertical, com um traço, pontos 

destacados em cada escala, de modo que a análise da disposição do gráfico indica conceitos 

mais positivos ou mais negativos do mesmo. 
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4.4.1 WebCalc 

 

 

Software desenvolvido por Alfredo J. G. A. Borba. Pode ser acessado e executado 

diretamente do site do desenvolvedor por intermédio de um navegador de internet, utilizando 

qualquer dispositivo que possa executar esse tipo de navegador, desde que haja conexão 

funcional à internet. 

Funciona como um repositório (conjunto) de softwares educacionais que oferece, entre 

outros recursos, vários Applets2 de auxílio ao cálculo, entre elas uma calculadora e um 

conversor de unidades que está entre os instrumentos mais utilizados na área de exatas e por 

isso mesmo não perde seu valor. Ao nosso ver é uma ótima ferramenta no auxílio a resolução 

de diversos problemas numéricos não só de Física e, por este motivo, cremos que pode ser uma 

ferramenta de grande ajuda quando da resolução de problemas, podendo ser usada inclusive no 

auxílio às atividades desenvolvidas em ambiente escolar. 

 

Figura 4 - Navegador Microsoft Edge acessando o endereço virtual http://www.webcalc.com.br 
 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

                                                             
2 Pequenos aplicativos que podem ser executados diretamente no ambiente do navegador. 

http://www.webcalc.com.br/
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Depois de efetuar-se o acesso à URL3  http://webcalc.com.br na barra de navegação de 

qualquer navegador de internet em qualquer dispositivo capaz de realizar esta navegação, será 

possível notar uma tela muito semelhante à demonstrada na Figura 4. Faz-se necessário, no 

entanto, destacarmos que a interface pode mudar com o passar do tempo, mas que mesmo assim 

tende a guardar semelhanças básicas no intuito de não perder sua funcionalidade primordial. 

Já de início é possível constatar que se trata não só de um aplicativo voltado à Física, mas 

voltado às Ciências Exatas de um modo em geral e que existem muitas possibilidades de uso 

prático além do que pretendemos demonstrar no contexto de aplicação do produto educacional, 

que prevê seu uso somente dentro do âmbito da Física. 

Dentro do contexto citado, serão trabalhadas as ferramentas Conversões, Matemática e 

Ciências, disponíveis no WebCalc e que podem ser acessadas clicando (ou tocando, depende 

do seu dispositivo) nos campos de acesso aos aplicativos desejados, conforme indicado pelas 

setas na Figura 5. 

 
Figura 5 - Destaque do acesso às ferramentas a serem utilizadas no aplicativo WebCalc 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

A seção matemática, será usada com o intuito de trabalharmos a transformação entre 

notação científica em seus relativos números decimais e também a realização do processo 

inverso. Para este fim, é apresentado no produto educacional um passo-a-passo completo, 

intuitivo e didático de como proceder para atingir este objetivo em particular, sem causar 

confusão ou estranheza por parte o utilizador. 

                                                             
3 É o endereço de um recurso disponível em uma rede, seja a rede internet ou intranet, e significa em inglês Uniform 

Resource Locator, e em português é conhecido por Localizador Padrão de Recursos. 

http://webcalc.com.br/
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Figura 6 - Destaque do acesso à ferramenta de transformação de notação científica do WebCalc 
 

 
 

Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

A seção Conversões trata da representação das correlações que podem ser realizadas entre 

as diferentes unidades de medida das Grandezas, apresentando acesso fácil e rápido aos tipos 

de conversões que o aplicativo é capaz de realizar, como é possível notar na Figura 7. 

 
Figura 7 - Destaque do acesso aos tipos de conversões disponibilizadas pelo WebCalc 

 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

Por fim, a seção Ciências aborda conceitos de Cinemática e Dinâmica, além de dispor de 

acesso direto às definições dos Prefixos do SI disponíveis na página do projeto Wikipédia, com 

vistas a tornar mais fácil a compreensão dos conceitos abordados nos tópicos já citados. 

É uma ferramenta poderosa e de fácil aprendizagem que pode ser utilizada como auxílio 

efetivo no processo de aprendizagem de conceitos físicos. 
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4.4.2 Física in Mãos 

 

 

Aplicativo destinado ao uso em dispositivos móveis inteligentes (smartphones e tablets) 

com sistema operacional Android pré-instalado, foi idealizado pelo aluno do Mestrado 

Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) da Sociedade Brasileira de Física (SBF), 

Raoni Thales de Medeiros Teixeira e desenvolvido em parceria com o aluno do curso de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande (UFRN), Jailson Pereira dos 

Santos, sob a orientação do Prof. Dr. Melquisedec Lourenço da Silva do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e é Objeto Educacional do 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física da Sociedade Brasileira de Física 

(MNPEF/SBF). Tem como principal proposta auxiliar o ensino de física e realizar um feedback 

entre as novas tecnologias e a sala de aula. A figura 8 apresenta este aplicativo. 

 

Figura 8 - Tela Inicial do aplicativo Física In Mãos 

 

Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

Dentre as funções que podemos encontrar no Física in Mãos, temos resumos dos 

conteúdos de mecânica, simulações que estão disponibilizadas no site do PhET Colorado, um 
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conversor de unidades, uma pequena biografia de alguns dos físicos que se destacam na 

mecânica e questões desses conteúdos que podem ser utilizadas para testar os conhecimentos.  

De maneira geral é um aplicativo de uso simples e sem muito mistério, do tipo que é só 

sair clicando (tocando) em tudo e descobrindo do que ele é capaz. Ele está dividido em seções, 

sendo estas Resumos, Biografias, Conversos, Simulações e Questões, como se observa na 

Figura 8. 

A seção de Resumos contém as subdivisões referentes a Cinemática, Dinâmica, Estática, 

Gravitação, Hidrodinâmica, Hidrostática, ao Movimento Harmônico Simples e ao Sistema de 

Unidades, como se observa na Figura 9. 

 

Figura 9 – Telas de Menu e de Cinemática do aplicativo Física In Mãos 
 

   
 

Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

Todas as subdivisões da seção Resumo contêm apenas material teórico que serve como 

introdução aos conceitos básicos, apresenta-se na forma de (como o próprio nome da seção 

indica) resumos curtos e que carecem de um maior aprofundamento teórico, contendo poucos 

exemplos em forma de figuras ou tabelas que tentam ajudar na compreensão da teoria exposta, 

como mostrado na figura 9, que representa o conteúdo apresentado na subseção destinada à 

cinemática. 
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A seção Biografias apresenta o mesmo tipo de funcionamento da seção resumos, 

diferenciando desta por apresentar parte da história e das realizações dos personagens da 

história da Física e não os conceitos físicos envolvidos em cálculos e experimentos. Concluímos 

então que o detalhamento do funcionamento desta seção é desnecessário. 

A seção Conversor apresenta uma calculadora destinada à conversão de unidades, onde 

deveremos inserir a grandeza e valor de entrada para se obter o valor de saída. Abaixo, a Figura 

10 exemplifica o uso deste Conversor. 

 

Figura 10 – Ferramenta de Conversão do Física In Mãos 

 

Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

A seção Simulações permite acessar Applets de simuladores de Mecânica, Ondas e 

Óptica, Eletricidade, Magnetismo e Física Moderna que se encontram disponíveis no site do 

PhET (https://phet.colorado.edu). No entanto estas simulações representam apenas uma 

pequena parcela do que está disponível no próprio site do PhET e além disso o autor do 

programa esqueceu-se de criar a correspondente ligação à seção traduzida para o a Língua 

Portuguesa presente no site do PhET, fazendo com que todos os Applets sejam apresentados na 

Língua Inglesa, como podemos verificar na Figura 11, a seguir. Este fato não influencia no 

funcionamento destes Applets, mas faz com que esta seção destoe do conjunto do aplicativo, 

causando estranheza ao utilizador. 
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Figura 11 – Telas de da Seção simulações e da Ferramenta de Conversão do Física In Mãos 

Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

A seção final, denominada Questões, possui uma tela que que é possível escolher o tema 

e o assunto que serão abordados e então uma questão de simples escolha é apresentada, bastando 

escolher uma das alternativas e de imediato receber a mensagem se houve acerto ou erro, 

processo este demonstrado na Figura 12. 

 

Figura 12 – Processo de Geração de Questões no Física In Mãos

 

Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

A proposta de uso que faremos a respeito deste aplicativo está relacionada ao tópico 

‘Introdução aos conceitos básicos da Física’, notadamente nos conceitos de Sistemas de 

Unidades de Media tratados na seção Resumos e quanto a Transformações de Unidades de 

Medida entre Grandezas, abordada na seção Conversor. 
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4.4.3 Movimentos 

 

 

Desenvolvido por EvoBooks (EVO DIGITAL MEDIA Consultoria e Tecnologia Ltda), 

é um software totalmente voltado à área do Ensino da Física no Ensino Médio e destinado à 

compreensão dos conceitos envolvidos em Cinemática Escalar e Vetorial de um modo geral. É 

composto de gráficos interativos gerados em tempo real, equações e simulações de Movimento 

Uniforme (MU), Movimento Uniformemente Variado (MUV) e Torricelli; conceitos que são 

extremamente necessários para a caracterização de determinados tipos movimentos, além de 

detalhar de maneira extremamente competente conceitos como Ponto Material, Corpo Extenso, 

Espaço e Referencial. Apresenta em seu escopo a descrição e propriedades dos principais tipos 

de movimentos, como posição, deslocamento, velocidade, aceleração e os movimentos 

progressivo e retrógrado. 

Os gráficos e modelos 3D disponibilizados neste aplicativo contam com recurso de 

navegação livre por objetos animados, objetos estes altamente detalhados e enriquecidos. 

Possui ainda um sistema de guia para a aula com conteúdo real, que abrange textos que explicam 

em detalhes as imagens projetadas na tela do ambiente simulado. 

Sua proposta é a de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, levando às salas de aula 

uma evolução do livro didático impresso. Este aplicativo (Ciência dos Movimentos) faz parte 

de uma gama de aplicativos publicados pela EvoBooks, notadamente na área de Ciências, 

bastando uma pequena busca no Google Play para encontrar seus similares, que não foram 

incluídos no produto educacional por não se adequarem às propostas de uso abordadas pelo 

mesmo. 

 

Figura 13 - Tela inicial do aplicativo Ciência dos Movimentos 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 



 
45 

 

A tela inicial deste aplicativo é bem limpa e monocromática. Tem seus pontos principais 

bem destacados, apresenta-se bem intuitiva, destacando a figura central que dá acesso aos seus 

recursos e também deixa nítida na parte inferior da tela a disposição dos locais onde se 

encontram um tutorial e o ícone de saída, como se observa na Figura 13. Bastando um olhar 

mais atento para compreender a dinâmica de sua interface. 

A sua proposta de aplicação de uso no ensino do conceito de Cinemática Escalar está bem 

clara e é bem destacada na tela de índice de todo o conteúdo abordado por este App4, como 

mostra a Figura 14.  

 

Figura 14 - Índice dos tópicos de Física abordados no aplicativo Movimentos. 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

Ao acessar o ambiente principal do aplicativo é possível notar uma barra à esquerda 

contendo o índice dos tópicos abordados, em sequência lógica de aprendizagem (Figura 15). 

 

Figura 15 - Ambiente principal do aplicativo Movimentos. 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

O conceito abordado neste aplicativo (Caracterização do Movimento) está divido em 

                                                             
4 Maneira como os iniciados em informática referem-se a um aplicativo para dispositivo móvel. 



 
46 

 

Conceitos e Grandezas envolvidas, cada uma também subdivido em conceitos menores. 

A seção Conceitos se subdivide em Ponto Material, Corpo Extenso, Espaço e Referencial; 

enquanto que a seção Grandezas está subdividida em Posição, Trajetória, Deslocamento, 

Velocidade Média, Velocidade Instantânea, Movimento Progressivo, Movimento Retrógrado, 

Aceleração Média e Aceleração Instantânea. 

Grande parte destes tópicos são acompanhados de animações em 3D, com recursos de 

aproximação e distanciamento de imagem que pode ser usado ou aplicado livremente em 

qualquer momento, enquanto que outros apresentam uma animação plana, mas que colaboram 

plenamente na compreensão do que é exposto. 

A Janela Principal, é o local onde serão mostradas todas as experiências disponíveis no 

índice, sendo elas em duas ou três dimensões. Os experimentos expostos em três dimensões são 

totalmente rotacionáveis e permitem o uso do zoom (Figura 16). 

 

Figura 16 - Exemplo de aplicação dos recursos de rotação de tela e de zoom no Movimentos. 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

Entre seus recursos, o software permite que você retorne em qualquer momento ao menu 

inicial, salve a aula e depois carregue uma aula salva, redefina os controles de navegação do 

aplicativo se assim entender que seja necessário, defina perfis diferentes para cada utilizador 

possibilitando o uso por vários utilizadores na mesma ferramenta, mesmo que em momentos 

diferentes, além de oferecer ferramenta de ajuda de uso do aplicativo 

O índice lateral dispõe em sequência lógica de aprendizagem os conteúdos a serem 

lecionados. Nele há um campo destinado à realização de anotações referentes aos experimentos 

realizados. 

Também dispõe de recurso que permite fazer anotações ou desenho diretamente na tela 

do experimento, alterando cor, tamanho, tipo e densidade tanto das fontes quanto dos traços a 

serem utilizado para esse fim, como demonstra a Figura 17. 
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Figura 17 - Exemplo de uso dos recursos de desenho e expansão de tela no Movimentos. 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

Para findar nossa contextualização sobre este aplicativo, vale destacar que o mesmo 

possui um recurso de tutorial bastante detalhado, que pode ser facilmente acessado e utilizado 

para complementar a explicação oferecida em nosso produto educacional, como demonstra a 

Figura 18. 

 

Figura 18 - Exemplo de acesso ao tutorial do aplicativo Movimentos. 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

Em nossa proposta de utilização, o aplicativo em si já é a ferramenta que iremos utilizar 

em nosso exemplo de aplicação no ambiente escolar, propondo-se a devida exploração de seus 

recursos, executando-se cada um dos passos sugeridos no índice do próprio aplicativo, lembrar 

dos passos existentes e proceder à adequação com a explicação do conteúdo em sala de aula, 

efetuando pausas para proceder à exemplificação do que está sendo exposto na narrativa do 

professor para que haja a contextualização visual perante o uso do aplicativo. 

De uma maneira geral o aplicativo se comporta de maneira correta e é eficiente no 

cumprimento das tarefas a que se propõe, possui uma curva de aprendizagem relativamente 

fácil e não decepciona em nenhuma das tarefas a que se propõe cumprir. 
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4.4.4 FísicaApp 

 

 

Este aplicativo permite tratar dos conteúdos de Cinemática Escalar e Vetorial, é voltado 

ao uso com dispositivos móveis tais como smartphones e tablets e está disponível para 

instalação no Google Play. De maneira geral requer que o usuário tenha um mínimo de conforto 

com tecnologia para utilizar plenamente seus recursos, mas possui curva de aprendizagem 

rápida, o que acaba facilitando seu uso. 

Desenvolvido por Evanildo Oliveira, possui como meta principal de auxiliar professores 

de Física do Ensino Médio no ensino do Movimento Uniforme (MU) e Movimento 

Uniformemente Variado (MUV). Contém resumos, simulações e animações que visam facilitar 

a compreensão e o aprendizado dos conteúdos por parte dos alunos. 

Possui também sugestões de atividade para as simulações, contendo procedimentos e 

questionário. 

Dispõe de teorias, gráficos e animações a respeito de tópicos de Introdução à Cinemática, 

além de conceitos necessários para a caracterização dos tópicos já descritos de MU e MUV, 

como é possível verificar na Figura 19. 

 

Figura 19 - Menu inicial do aplicativo FísicaApp 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 
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Algumas destas animações são interativas e podem gerar gráficos pertinentes às mesmas. 

Atua como facilitador do processo de aquisição e compreensão dos conceitos de MU e MUV, 

no entanto, sem utilizar-se tão somente de teoria e dispondo de um processo menos maçante 

que a exposição teórica trivial em salas de aula. 

Por abranger também a realização de cálculos e o processo de criação de gráficos relativos 

aos tipos de movimento, foi incluído em nosso produto educacional com o propósito de ser um 

aplicativo complementar ao abordado anteriormente. 

A abordagem ao referencial teórico executada por este aplicativo está disposta na forma 

de pequenos textos explicativos acompanhados ou não de figuras que fazem referência aos 

tópicos da Cinemática, destacando fórmulas e principais unidades de grandeza utilizadas em 

sua mensuração, como se observa na Figura 20. Apesar de ser feita de uma maneira bem concisa 

e superficial, consegue ser eficiente se dispuser de um maior acompanhamento em sala de aula 

por parte do professor, que deverá atuar como um facilitador desta experiência. 

 

Figura 20 - Exemplo de abordagem do conteúdo dentro da seção Introdução à Cinemática 

 

Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

Desde o início o software não deixa dúvidas de como sua interface deve ser utilizada 

destacando com botões enormes e contrastantes os menus que dão acesso aos tópicos nele 

disponíveis.  
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Ao acessarmos a primeira barra (que tem função de botão) nos deparamos com o texto 

explicativo e figuras referentes aos tópicos da Cinemática, destacando fórmulas e principais 

unidades de grandeza utilizadas em sua mensuração, de uma maneira bem concisa e superficial, 

mas, porém, eficiente se for acompanhada em sala de aula pela explicação do professor. 

A segunda barra do menu inicial leva à um ambiente mais completo, destinado à 

compreensão dos conceitos do Movimento Uniforme - MU, ambiente este que além de possuir 

também teoria, gráficos e fórmulas dentro do contexto de sua abordagem, possui subdivisões 

para a realização de Simulações e Animações de Movimento Progressivo, Movimento 

Retrógrado e Movimento Uniforme. O exemplo da Figura 21 detalha os passos para a obtenção 

de acesso a uma simulação do MU. 

 

Figura 21 - Menu inicial do aplicativo FísicaApp 

   
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

A seção Movimento Uniformemente Variado (MUV), apresenta texto explicativo, 

figuras, fórmulas, gráficos e também de uma subseção de Simulações e Animações, sendo desta 

vez, somente duas: Velocidade, Posição versus Tempo; e Queda Livre, cada uma contando com 

uma única simulação em forma de animação (Figura 22). 

 

Figura 22 - Animações disponíveis na seção Movimento Uniformemente Variado - MUV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produto Educacional do Autor. 
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E, por fim, a seção Procedimentos e Questionário apresenta propostas de uso deste 

aplicativo no ensino da Cinemática. O intuito ao se adotar este aplicativo foi facilitar a 

assimilação dos conhecimentos básicos de Cinemática Escalar para alunos do 1º Ano do Ensino 

Médio das escolas públicas.  Um exemplo do uso esperado é efetuar a entrada de dados em um 

dos simuladores animados disponíveis e obter gráficos correspondentes ao MU ou ao MUV, 

dependendo do simulador utilizado. 

Para tanto, faz-se necessário convocar os alunos a lerem a base teórica presente no 

aplicativo, enriquecida com a explicação pertinente de todos os conceitos envolvidos por parte 

do professor Física, correlacionando-a com as animações que são fornecidas pelo aplicativo. 

Com o uso deste aplicativo educacional esperamos que alunos consigam compreender que 

a ideia de repouso e de movimento depende de um corpo de referência (Referencial), determinar 

a posição escalar de um móvel; calcular a velocidade escalar média de um corpo, calcular a 

aceleração escalar média de um corpo, caracterizar o MU e o MUV, diferenciar movimentos 

progressivo e retrógrado, conhecer propriedades dos gráficos da velocidade e da posição em 

função do tempo no MU e no MUV e que consiga construir os gráfico pertinentes à estes tipos 

de movimentos. 

 

 

4.4.5 Aplicativos NOA 

 

 

De forma análoga ao que acontece com o aplicativo WebCalc, visto no item 4.4.1, não se 

trata de um único aplicativo educacional, mas sim de um conjunto desse tipo de software 

voltado à demonstração ou simulação de conceitos das disciplinas do núcleo de Ciências Exatas 

e da Natureza, disponibilizados pelo Núcleo de Construção de Objetos de Aprendizagem da 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB em convênio com o FNDE/SEED/MEC, dos quais 

faremos utilização somente de alguns dos Applets disponíveis, no intuito de exemplificar suas 

possibilidades de uso como ferramenta de auxílio no processo de ensino-aprendizagem da 

Física no contexto dos conteúdos aplicados no 1º Ano do Ensino Médio oferecido nas escolas 

da rede pública de Ensino. 

Seus Applets podem ser aplicados em diversos ramos das Ciências ou da Física e tentam 

aguçar a curiosidade do aluno e instigar a sua intuição, de modo a facilitar a construção pessoal 

de significados sobre cada um dos assuntos abordados. 
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Há um senão a ser resolvido antes da utilização dos softwares educacionais 

disponibilizados pelo NOA-UFPB, e ele já se apresenta ao tentarmos acessar o próprio site que 

distribui estes aplicativos: ao digitar na barra de endereço de qualquer navegador o link de 

acesso ao site dos objetos do NOA provavelmente iremos nos deparar com uma mensagem de 

permissão de execução deste aplicativo, já que ele é desenvolvido fazendo uso de um plugin5 

com a tecnologia Flash, amplamente conhecida por ser antiga, por vezes instável e em alguns 

casos fazer com que o navegador de internet de internet pare de funcionar. No entanto nós já 

testamos este aplicativo e tudo correu muito bem entre os navegadores mais utilizados, com 

exceção do Mozilla Firefox em suas versões mais recentes. A Figura 23 ilustra o processo de 

permissão de execução do plugin Flash nos navegadores EDGE, nativo do Microsoft Windows 

10 e no Chrome, distribuído pela Google. 

 

Figura 23 - Permissão de execução do plugin Flash nos navegadores EDGE e Chrome 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

Como citado anteriormente, o próprio site funciona como um software para desktop e 

como tal apresenta interface que imita o funcionamento de um desses aplicativos. Na parte 

superior encontram-se acesso aos recursos disponíveis, em formato de abas, enquanto que 

abaixo destes recursos se encontra a tela inicial que apresenta uma animação contendo a 

identificação do NOA-UFPB e algumas instruções pertinentes e relevantes sobre o conteúdo 

disponível neste programa, como demonstrado na Figura 24. 

 

                                                             
5 Pequeno aplicativo que é inserido dentro do ambiente do navegador de internet e executado sob demanda em 

situações bem específicas. 
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Figura 24 - Tela Inicial do Núcleo de Construção de Objetos de Aprendizagem - NOA 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

A barra superior, destinada à navegação, apresenta acesso rápido à esta mesma página 

inicial, aos propósitos do projeto, aos objetos de aprendizagem, aos artigos disponíveis para 

consulta e ao detalhamento dos integrantes que fazem parte do núcleo de desenvolvedores deste 

projeto. Também detalha a propriedade do mesmo, fazendo referência à UFPB e a todos os 

programas com os quais tem parceria no desenvolvimento e hospedagem deste núcleo de 

objetos de aprendizagem. 

Ao acessarmos a seção destinada aos objetos de aprendizagem verificaremos que a tela 

agora apresenta mudanças perceptíveis, possuindo breve descrição do Objeto de Aprendizagem 

à esquerda, enquanto que à direita está disposto uma janela de navegação entre estes objetos, 

que serão apresentados um a um. Esta mesma janela possui quatro botões de navegação, sendo 

eles HTML, seta à esquerda, seta à direita e visualizar (Figura 25). 

 

Figura 25 - Apresentação dos recursos presente na seção Objetos de Aprendizagem do NOA 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 
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Enquanto os botões em formato de seta logicamente navegam entre os objetos de 

aprendizagem disponíveis e o botão visualizar os executa, o botão HTML convenientemente 

nos redireciona a uma página de internet em um formato mais tradicional, onde os aplicativos 

estão dispostos lada a lado, como em blocos, o que facilita a visualização e escolha dos objetos 

de aprendizagem dos quais queremos dispor (Figura 26). 

 

Figura 26 - Página em formato HTML destinada à seleção dos Objetos de Aprendizagem - NOA 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

Há ainda mais duas maneiras diferentes de efetuar este acesso aos objetos de 

aprendizagem, todas a partir da página pessoal do professor responsável pelo projeto NOA-

UFPB. A primeira consiste em visitar esta página em detrimento da página do projeto, já que 

também concede acesso aos objetos e possui um visual mais tradicional. E a segunda maneira 

consiste em baixar todos os aplicativos em um só arquivo compactado no formato ZIP, 

acessando o endereço http://www.fisica.ufpb.br/~romero/pdf/NOAUFPB2009.zip, que 

procederá ao download do arquivo NOAUFPB2009.zip contendo cópia de todo o site do projeto 

NOA-UFPB. 

O objeto de aprendizagem escolhido para fazer parte deste produto educacional e que 

oferece oportunidade para o desenvolvimento da nossa proposta de aplicação em ambiente 

escolar foi a animação interativa Forças no Plano Inclinado. Sua dinâmica de funcionamento 

está descrita no Guia em passos simples e de maneira detalhada para que seu uso aconteça de 

maneira eficiente e de acordo com o conceito de física que desejávamos abordar quando da 

idealização deste Guia Pedagógico. 

http://www.fisica.ufpb.br/~romero/pdf/NOAUFPB2009.zip
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Figura 27 - Exemplo da execução do aplicativo NOA, com variáveis inseridas e gráficos e vetores visíveis. 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

Seu funcionamento é bem intuitivo. Nesta aplicação você poderá alterar os valores 

referentes ao ângulo do plano inclinado, adicionar ou não o valor do coeficiente de atrito e 

adicionar ou reduzir a quantidade de massa que incide sobre o plano. Também é possível 

demonstrar em gráficos construídos em tempo real os resultados do experimento realizado, 

demonstrando ou não os vetores existentes neste movimento. 

Uma vez interagindo com o ambiente da animação é possível notar que há uma mudança 

constante do gráfico nos eixos coordenados e que esta mudança corresponde à aplicação dos 

conceitos como força, velocidade, aceleração, atrito, gravidade, ação e reação, inércia, vetores, 

projeção ortogonal, ângulo crítico, inseridos na animação interativa (a na Figura 27 apresenta 

o resultado dessas alterações). 

Quando da utilização deste aplicativo no ambiente da sala de aula, espera-se que o 

professor seja capaz de demonstrar os conceitos que envolvem o plano inclinado e que o 

professor atue como facilitador da aprendizagem significativa dos conceitos abordados, 

ajudando os alunos a interagir com o objeto e construir significados. 

Está previsto que a interação deste software educacional deverá ser executada em 

Laboratório de Informática, com o uso microcomputadores conectados à internet, pertencentes 

à própria instituição de ensino e sob mediação do professor responsável pela turma. 

Espera-se que ao final da sua utilização o aluno perceba as consequências físicas do 

estudo de um fenômeno quando variamos o coeficiente de atrito entre a superfície e a boia e o 

ângulo de inclinação, de forma que possa reconstruir os conceitos abordados nesta ferramenta. 
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4.4.6 Laboratório Virtual CDDF 

 

 

Desenvolvido pela Universidade do Estado de São Paulo – UNESP, Campus de São José 

do Rio Preto, o Laboratório Virtual de Física CDDF é composto de um conjunto de pequenos 

programas que se propõem à simulação de conceitos da Física, dentro do contexto da Dinâmica, 

possuindo possibilidades interessantes de uso, não só de simulação de eventos como também 

da possibilidade de responder a questões previamente elaboradas em uma seção destinada à 

execução de experiências em que as mesmas podem ter valores manualmente determinados ou 

em partir de valores totalmente aleatórios, sem fazer uso de valores previamente estabelecidos, 

o que visa incentivar o aluno a não perder o interesse pelo aplicativo devido à sua simplicidade. 

Pode ser acessado e distribuído livremente, pois sobre ele não incidem direitos autorais 

restritivos. Nele destacam-se a possibilidade de executar simulações simples sem a necessidade 

de acesso à internet. 

Como está destinado ao uso no sistema operacional Windows, muito provavelmente será 

necessário acessá-lo de um microcomputador (de mesa ou portátil) de propriedade do próprio 

professor ou previamente solicitado junto aos alunos, pois as escolas públicas da rede estadual 

de ensino do Estado de Rondônia utilizam-se do sistema operacional Linux em seus laboratórios 

de informática educacional - LIE. Este pode ser um dificultador, mas não um impeditivo. 

 

Figura 28 - Tela principal da Simulação do Plano Inclinado do Laboratório Virtual CDDF. 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 
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Todos os aplicativos que compõem este conjunto de softwares educacionais possuem 

similaridades básicas sobre sua estrutura de funcionamento, apresentando apenas pequenas 

variações no tocante ao tipo de simulação que desejam abordar. 

Os campos disponíveis para a interação com o usuário praticamente são os mesmos em 

todos os simuladores, são compostas por uma Barra de Título no topo da tela que contém a 

identificação do software em execução e também os botões de controle (minimizar, 

expandir/restaurar e fechar) da janela. Ainda na parte superior estão destacados botões aos lados 

do título do simulador, à esquerda temos o acesso ao um experimento anterior e na direita 

existem dois botões que dão acesso ao que o programa chama de Experiências (onde propõe-se 

um exemplo com o qual o usuário deve interagir e responder aos questionamentos fazendo uso 

de cálculos numéricos). No corpo da janela estão a visualização da simulação à direita e caixas 

de interação com o usuário na esquerda. Um pouco abaixo da parte central esquerda da janela 

encontram-se os comandos que controlam início e reinício do experimento, acesso a um 

exemplo demonstrativo, a ajuda do programa e acesso à teoria da qual a simulação faz uso. Um 

campo destinado à apresentação do resultado da simulação está numa região que vai da parte 

central esquerda até a parte inferior esquerda e na parte inferior direita encontramos uma ligação 

ao site do desenvolvedor e também acesso à calculadora do sistema operacional, 

Em nossa proposta fazemos uso da Simulação Plano Inclinado para fins de demonstração 

das capacidades do aplicativo. Nele é possível inserir valores aleatórios no campo destinado à 

entrada de dados, verificando o que acontece na janela de animação e também o resultado obtido 

no campo destinado à saída de dados, como se observa na Figura 29. 

 

Figura 29 - Representação de uso da Simulação Plano Inclinado do Laboratório Virtual CDDF 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 
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A simulação utilizada possui dois experimentos totalmente aleatórios em sua execução, 

apresentando valores novos a cada vez que as experiências são reiniciadas, não sendo possível 

escolher os dados que darão origem a uma nova simulação. Na Experiência 1 temos acesso a 

uma nova janela, onde o usuário clica em Iniciar e aguarda o final da animação, quando são 

mostrados os dados do ângulo e aceleração do início da animação. Seu objetivo é fazer com 

que a pessoa que esteja executando a experiência responda corretamente à indagação sobre o 

valor do coeficiente de atrito que gerou a situação demonstrada. Enquanto que na Experiência 

2 somos levados a uma nova janela onde o utilizador age de maneira análoga ao que ocorreu na 

experiência anterior (Figura 30). 

 

Figura 30 - Representação de uso da Experiência 1 do aplicativo Plano Inclinado no CDDF. 

  
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

A proposta de sua inclusão no produto educacional foi utilizar este software educacional 

como complemento da ferramenta Objetos NOA na aplicação dos conceitos do Plano Inclinado, 

visto que neste aplicativo há a possibilidade e proposta de resolução de cálculos que envolvem 

este conceito da Física, propondo que o professor atuasse como facilitador da aprendizagem 

significativa dos conceitos abordados, ajudando os alunos a interagir com o objeto e resolver 

as atividades e cálculos oferecidos pelo Laboratório Virtual CDDF. 

Para que seu uso fosse possível deveria ser executada em ambiente educacional onde 

fossem disponibilizados microcomputadores de mesa ou notebooks com sistema operacional 

Windows instalado em número suficiente para que sua aplicação ocorresse adequadamente. 

Ao final de sua aplicação era desejado que o aluno percebesse as consequências físicas 

do estudo de um fenômeno quando variamos o coeficiente de atrito entre a superfície e o objeto 

e o ângulo de inclinação, e que se sintam incentivados a responder as atividades 

disponibilizadas pelo aplicativo de aprendizagem, reconstruindo os conceitos abordados nesta 

ferramenta. 
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4.4.7 Applets PhET 

 

 

Desenvolvido pela University of Colorado Boulder, trata-se de um site que funciona 

como repositório de aplicativos voltados à simulação de conceitos previamente adquiridos e em 

face disso não destinada à aprendizagem da teoria dos conceitos de Física, mas sim servir como 

ambiente virtual de fortalecimento da aprendizagem previamente adquirida em um ambiente de 

escolar ou que dispõem de introdução à base teórica. Possibilitando assim a interação entre o 

estudante e os simuladores disponíveis, atua como ferramenta de demonstração prática em 

ambiente virtual das aulas expositivas, tornando a aprendizagem muito mais significativa. 

Fundado em 2002 pelo Prêmio Nobel Carl Wieman, o projeto PhET Simulações 

Interativas da University of Colorado Boulder nos Estado Unidos, cria simulações interativas 

gratuitas de matemática e de ciências. As simulações do PhET baseiam-se em extensa pesquisa 

em educação e envolvem os alunos através de um ambiente intuitivo, estilo jogo, onde os alunos 

aprendem através da exploração e da descoberta. 

Dispõe, como já citado anteriormente, um grande repositório de Applets de Simulação 

que podem ser acessados livremente, destacando-se a possibilidade de executar essas 

simulações em qualquer tipo de dispositivo que possua um navegador de internet pré-instalado 

e sem o uso recursos altamente específicos. É permitido inclusive o download desses Applets 

de simulação para o seu computador. 

Possui sugestões de atividade com ferramenta de busca própria, destinada a encontrar as 

simulações relacionadas a estas sugestões de atividade, mas podem não estar necessariamente 

em língua portuguesa, estando disponível somente para professores registrados, mesmo que o 

registro seja gratuito. 

A proposta do uso de suas ferramentas em nosso produto educacional se restringe a 

dispositivos de smartphone ou tablets. Sua curva de aprendizagem é rápida, pois seus 

simuladores de maneira recorrente dispõem de linguagem clara de comunicação com o usuário 

do software. 

Em um primeiro acesso ao site repositório de simulações interativas PhET destacam-se 

as informações do desenvolvedor, os logotipos do projeto e também da universidade à qual está 

associado, assim como os campos de acesso e registo ao site. Acima de tudo destaca-se também 

um enorme botão de acesso em azul que nos dará acesso às simulações disponíveis e é também 

possível perceber que ele se apresenta em língua inglesa (Figura 31). No entanto nosso produto 

educacional trata de mostrar o procedimento de alteração de linguagem da interface do site. 
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Figura 31 - Tela inicial do PhET. Em destaque o processo de alteração de linguagem da interface 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

Ao alterarmos a opção de língua para a visualização do site, não somente a página do 

PhET, mas também todos os Applets de simulação com base em tecnologia HTML5 estarão 

disponíveis em língua portuguesa (deste que o recurso de tradução automática também esteja 

presente neles, pois nem todos os simuladores possuem este recurso). O ícone e também a caixa 

de seleção que dão acesso a este processo estão disponíveis ao final de qualquer uma das 

páginas de exibição do PhET, dessa maneira esta alteração poderá ocorrer a qualquer momento, 

exceto depois de ocorrido o comando de execução do simulador. 

Após a mudança do idioma, ao acessar a barra em que se vê a inscrição ‘Entre aqui e 

simule’, será possível identificar uma seção da janela onde estão expostos ícones referentes às 

simulações disponíveis e de onde pode-se escolher a que parecer mais pertinente no momento. 

Em um menu lateral estão dispostos os tópicos às quais as simulações estão relacionadas. Para 

efetuar a escolha das simulações referentes somente ao ramo da Física basta clicar em cima da 

palavra ‘Física’ e verificar, dentre todos os tópicos, qual o de sua preferência para a aplicação 

no ambiente escolar. 

Porém devemos estar atentos ao tipo de tecnologia empregada na construção do Applet 

educacional que se encontra disponível, pois eles são de três tipos diferentes entre si: HTML5, 

Flash e Java. 
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O HTML5 é o mais novo e também é o novo padrão para construção e execução de 

Applets em navegadores de internet e é também o mais seguro e que apresenta o menor número 

de falhas, não necessitando de nenhum outro programa instalado em seu computador para que 

as simulações sejam executadas de maneira correta, possuindo suporte nativo à tradução 

automática do aplicativo, na maioria esmagadora das vezes. 

O Flash é a tecnologia mais antiga e para que funcione necessita de um plugin para que 

funcione corretamente. Não é possível termos certeza de que em todos os dispositivos que você 

irá usar este plugin esteja previamente instalado. Em computadores de mesa geralmente ele está 

disponível, mas nos dispositivos móveis sequer há suporte nativo para ele. Este plugin também 

é notadamente instável e vem há tempos sendo substituído por outras alternativas mais 

confiáveis, como o HTML5, por exemplo. 

O plugin Java necessita de um programa instalado de forma prévia e independente em seu 

dispositivo, seja ele móvel ou de mesa. Em alguns casos é de difícil configuração e 

reconhecidamente possui falhas de segurança, fazendo com que sua adoção fosse abandonada 

em navegadores mais modernos até o ponto em que o suporte ao mesmo foi retirado. Em outras 

palavras, ele só funcionará (sem garantias que de que isso ocorra) em navegadores antigos. 

Quanto ao processo de escolha de uma simulação PhET, é necessário saber que cada uma 

das disponíveis possui comandos e ambiente personalizados e, por não existir um 

comportamento padrão em todas elas, acaba sendo uma tarefa praticamente impossível 

descrever todas uma a uma. Deste modo o produto educacional aborda tão somente o 

mecanismo de funcionamento do aplicativo adotado pelo mesmo, o simulador Movimento de 

Projétil, disponível no endereço https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics já 

em sua versão traduzida para a língua portuguesa (Figura 32). 

 

Figura 32 - Tela inicial do simulador Movimento de Projétil do PhET. 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
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É recomendado fazer o download deste aplicativo acessando um computador de mesa 

(processo altamente recomendado). Ele será salvo com o nome projectile-motion_pt_BR.html, 

e poderá ser executado no navegador de preferência do usuário e, ao executá-lo, seremos 

apresentados à seguinte tela mostrada na Figura 33 abaixo. 

 

Figura 33 - Demonstração do ambiente de interação do aplicativo Movimento de Projétil 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

A estrutura da área de trabalho que o simulador oferece é composta de itens comuns a 

todas as suas seções e itens que sofrem algum tipo de alteração entre elas. Entre as partes 

comuns a todas as suas seções fazem parte, na parte superior, os controles do zoom, das 

ferramentas de lupa e de trena, na parte central a área de simulação e na parte inferior o controle 

da velocidade do lançamento, uma ferramenta que possibilita apagar os traços que representam 

as trajetórias e o ícone que possibilita o início da simulação, além de controles das duas 

velocidades disponíveis para a simulação, além de um ícone à direita que possibilita a 

restauração das condições iniciais do experimento. 

Entre as partes que sofrem mudanças estão as caixas de escolha. Na seção ‘Intro’ há duas 

caixas de escolha, uma que possibilita definir o tipo de projétil a ser utilizado e se haverá ou 

não resistência do ar, e outra que possibilita ativar os vetores velocidade e aceleração bem como 

de suas componentes. A seção ‘vetores’ não possibilita a escolha do tipo de objeto, dispondo 

somente da possibilidade de alteração do diâmetro e da massa, com ou sem resistência do ar e 

a presença ou não dos vetores componentes de velocidade, aceleração e de força. Enquanto que 
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a seção ‘Arrasto’ possibilita a alteração do coeficiente do arrasto, do diâmetro e massa do 

projétil e sua altitude de lançamento, além dos componentes de vetores velocidade e força. Essa 

comparação é mostrada na Figura 34. 

 
Figura 34 - Pequenas diferenças nas funções apresentadas nas caixas de escolha do aplicativo. 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

Como vimos, neste aplicativo podemos determinar como cada parâmetro (altura inicial, 

ângulo inicial, velocidade inicial, massa, diâmetro e altitude) afeta a trajetória de um objeto, 

com e sem resistência ao ar, prever como a variação das condições iniciais afeta o caminho do 

projétil e explicar sua previsão, estimar onde um objeto irá pousar dadas suas condições iniciais; 

verificar que os movimentos horizontais e verticais de um projétil são independentes; investigar 

as variáveis que afetam a força de arraste; descrever o efeito que a força de arraste tem na 

velocidade e aceleração e discutir o movimento do projétil usando vocabulário comum, como 

ângulo de lançamento, velocidade inicial, altura inicial e intervalo de tempo. 

Com o uso deste aplicativo desejamos convocar os alunos a aplicarem de forma lúdica e 

divertida a base teórica adquirida em momento anterior à experimentação e dos conceitos de 

física pertinentes ao tema proposto, correlacionando-a com as simulações possíveis no 

aplicativo. 

Ao final da experimentação é de se esperar que os alunos sintam-se desafiados a reforçar 

a compreensão dos conceitos previamente adquiridos a respeito do lançamento de projéteis, 

determinar a posição final de um móvel a partir de sua massa, velocidade e ângulo iniciais; 

entender e caracterizar os vetores envolvidos neste conceito; produzir ou reproduzir de maneira 

correta os gráficos referentes ao disparo de projéteis. 
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4.4.8 Leis de Newton 

 

 

Direcionado ao uso em smartphones e tablets, este aplicativo foi desenvolvido por CNEC 

Educação e está disponível no Google Play e, como o próprio nome indica, é indicado como 

ferramenta do ensino da 1ª, 2ª e 3ª Leis de Newton, além de suas aplicações. 

A abordagem dos conceitos citados se dá amparado em um modelo em que se cumprem 

lições que são seguidas por um jogo de perguntas e repostas relativo às lições estudadas em 

momento prévio, em que se progride à medida que respostas corretas são oferecidas às questões 

presentes nessa espécie de quiz. 

Sua curva de aprendizagem é rápida, mas a dificuldade das atividades aumenta enquanto 

se progride entre as lições disponíveis. Então pode-se afirmar que a única dificuldade é cumprir 

por completo as metas definidas por este aplicativo. 

Este aplicativo apresenta as Leis de Newton de modo contínuo, visando o progresso da 

aprendizagem. Possui ferramentas que permitem alternar entre a apresentação das teorias e a 

prática de exercícios, mesmo que já os tenha visualizado, em qualquer momento que se deseje. 

Novos tópicos são liberados quando o usuário finaliza o tópico que esteve estudando, 

oferecendo premiação em pontos por desempenho e indicando em porcentagem a parcela de 

conteúdo que já visualizado. 

Entre seus recursos estão o acompanhamento do desempenho do usuário por meio dos 

pontos conquistados; visualização da sequência em que o conteúdo está sendo acessado; 

memorização do ponto em que o usuário pausou seus estudos e possibilidade de retomar a partir 

deste ponto e também a possibilidade de retomar um tópico já finalizado. 

Em alguns casos a intervenção do professor se fará necessária com o intuito de 

complementar a explicação da teoria, pois o aplicativo conta com perguntas que fazem alusão 

a cálculos e formas que não são expostos de maneira pormenorizada nesta ferramenta. 

Em resumo é uma ótima maneira de se criar proficiência teórica e até mesmo matemática 

sobre um assunto tão singular quanto as Leis de Newton, mesmo para pessoas não iniciadas nos 

conceitos da Física. 

Sua interface é apresentada inicialmente através de uma tela bem simples, em um azul 

bem escuro, contendo o nome do aplicativo, o botão de Iniciar em um verde vivo contrastando 

com fundo, a identificação do desenvolvedor e um pequeno botão em verde destinado à 

obtenção de informações sobre o aplicativo em questão. Os elementos referenciados podem ser 

facilmente identificados na Figura 35. 
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Figura 35 - Telas Inicial e de Informações do aplicativo Leis de Newton. 

  
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

A tela do ambiente de aprendizagem deste aplicativo contém na barra superior a 

identificação a área da Física que está sendo abordada, o indicativo do nível em que o usuário 

se encontra e a porcentagem do conteúdo que foi apresentado até o momento. Logo abaixo da 

barra superior encontra-se a interface de interação com o usuário, que apresenta os tópicos a 

serem cumpridos em numa sequência linear. Enquanto que no canto inferior esquerdo encontra-

se o botão que permite retornar ao menu inicial (Figura 36). 

 

Figura 36 - Tela do ambiente de aprendizagem no Leis de Newton 

 
Fonte: Produto Educacional do Autor. 
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Ao acessar a primeira lição a tela muda sua dinâmica. O comando que permite voltar à 

tela anterior não se encontra mais na parte inferior da tela e sim no canto superior esquerdo da 

mesma, não possuindo mais também um ícone definido, sendo apenas indicado por uma 

pequena seta seguida do comando voltar, enquanto que no canto superior direito aparece a 

palavra pular, que nos permite passar diretamente à próxima lição. No entanto ele só será 

mostrado caso você já tenha completado essa lição. Na parte central da tela ficam o nome da 

lição e em um quadro branco está o indicativo da quantidade das lições, a descrição da lição e 

o botão de início da mesma. 

O botão Iniciar nos conduz a uma tela em que é apresentada uma sequência de conceitos 

no estilo notas de aula e neste contexto o programa procura dar ênfase às principais 

características do conteúdo abordado em pequenos textos curtos. Na parte superior desta tela 

há um indicador da progressão do conteúdo a ser visto e, também, um pequeno botão em forma 

de xis que propicia abandonar esta sessão conceitual e retornar ao menu anterior (Figura 37). 

 

Figura 37 - Detalhamento das funções da seção teórica do ambiente de aprendizagem 

   
Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

Ao terminarmos a sessão teórica proposta é iniciada de imediato outra sessão, em forma 

de quiz, onde espera-se que o usuário responda corretamente aos questionamentos propostos. 

O quiz nos informará de imediato no caso de acerto ou erro quanto à resposta das questões 

efetuadas. 

Ao terminarmos uma sessão de forma adequada será apresentada uma tela mostrando o 
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progresso das atividades. Ela nos informa há quantos dias consecutivos estamos nos dedicando 

aos estudos propostos e também o nível em que nos encontramos no momento (Figura 38). 

 

Figura 38 – Exemplo de questão proposta e tela de prograsso do Leis de Newton. 

  

Fonte: Produto Educacional do Autor. 

 

O intuito de inserirmos este aplicativo no produto educacional é de que os alunos venham 

a fazer uso dele não somente em sala de aula, mas também fora dela, já que sua estrutura no 

formato quizzes deve despertar e prender a atenção do aluno por muito mais tempo e que estes 

se sintam desafiados a reforçar a compreensão dos conceitos previamente adquiridos a respeito 

das Leis de Newton e de seus conceitos, sendo capazes de caracterizar corretamente estas leis, 

resolver cálculos e fazer correlações com experiências do seu cotidiano 

De uma maneira geral o aplicativo consegue nos oferecer horas de entretenimento em 

conjunto com a aprendizagem das Leis de Newton, sendo por este motivo que ele foi incluído 

como parte integrante do nosso produto educacional. 
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5 RELATÓRIO DE ANÁLISE DO PRODUTO 

 

 

 

5.1 ENREDO DA PESQUISA E DA ANÁLISE DO PRODUTO 

 

 

O objetivo desse relatório é apresentar a visão do professor acerca do uso dos aplicativos 

de Física propostos no produto educacional, no desenvolvimento de conceitos de função e 

quantificação de sua aceitação. O mote norteador da pesquisa supracitada é: Quais as 

potencialidades do uso do produto quando conceitos de física básica são trabalhados em sala de 

aula? 

Tendo em vista a diretriz e o objetivo da pesquisa, que consiste em investigar a 

possibilidade de adoção de aplicativos de Física em sala de aula, optei pela abordagem 

qualitativa para a elaboração da minha pesquisa. Nesse tipo de pesquisa a “preocupação não é 

com a representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da 

compreensão” (GOLDENBERG, 1997, p.14) desse grupo. Logicamente é passível da 

subjetividade e das percepções do pesquisador (BICUDO, 2013). 

Dessa maneira o estudo se desenvolveu pautado numa abordagem qualitativa de natureza 

interpretativa de análise de conteúdo em bibliografias e questões fechadas que possibilitaram a 

investigação do trabalho docente pautado sobre o uso das Tecnologias de Informação em sala 

de aula no ambiente do ensino público. 

A escolha dos profissionais participantes da aplicação do produto não teve número 

mínimo ou máximo preestabelecido anteriormente e se deu através de aceitação voluntária dos 

mesmos, após a apresentação da proposta de aplicação do produto por parte deste autor. 

A produção dos dados se deu em duas formas: A primeira, visando a coleta de dados de 

todos os quatro professores envolvidos, aconteceu (em um primeiro contato) de forma 

independente, professor a professor, com o relatório da aplicação (tendo ela ocorrido ou não) 

do produto em sala de aula. Enquanto que a segunda se deu de maneira individual, com o 

acompanhamento da aplicação do produto em turmas do 1º ano do ensino médio na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Tancredo de Almeida Neves, em Rolim de Moura – 

RO, por uma única professora colaboradora. 

A dinâmica das aulas consistia em aplicar “ipsis literis” as atividades propostas no 

produto educacional, de maneira que os alunos não percebessem que se tratava de uma atividade 

diferenciada, mas sim entendessem que era uma aula ordinária como tantas outras.  
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A geração do conteúdo deu-se através de entrevistas e depoimentos de docentes, dando 

ênfase a análises de questionários quanto ao uso de Tecnologia de Informação em sala de aula 

no processo de ensino-aprendizagem da Física.  

A professora que teve o acompanhamento de suas aulas atuava na Escola Estadual da qual 

também sou parte integrante, portanto, já tinha afinidade e convenientemente não possuía 

qualquer tipo de afinidade com tecnologias digitais para o ensino de Física e mostrou certa 

incredulidade na eficácia do novo método, nunca antes tendo utilizado as TIC’s com a 

finalidade de introduzir o conteúdo como foi o caso da proposta de nosso produto. Contudo 

demonstrou seu interesse por essa temática e colaborou para o andamento das aulas.  

O conteúdo gerado pela coleta de dados dos quatro professores envolvidos neste processo 

que aconteceu no período de fevereiro a julho, referente aos dois bimestres iniciais do ano letivo 

de 2018, foi então tratado utilizando metodologia específica para tanto, de forma a demonstrar, 

através de quadros e gráficos, os resultados que fundamentassem nossas conclusões e 

considerações finais. 

Devemos ressaltar que no presente relatório o olhar está direcionado para a visão dos 

professores das turmas na qual foram aplicadas o produto educacional, pois estes são o objeto 

gerador deste estudo. Dessa maneira, na próxima seção, faremos uma apresentação sobre os 

procedimentos metodológicos utilizados, apresentando em pormenores a metodologia 

empregada para aferir os resultados do processo de aplicação das atividades com o uso das 

tecnologias educacionais no cotidiano da sala de aula de nossos professores colaboradores e 

também os métodos utilizados na confecção dos relatórios advindos das interpretações 

ocorridas deste processo de aferição.  

 

 

5.2 PROCECIMENTOS ANTERIORES À ANÁLISE 

 

 

Os objetivos pretendidos na aferição da aplicabilidade do produto educacional, como 

suporte ao ensino de física, bem como da qualidade dos softwares educacionais propostos no 

produto foram aferidos através de um questionário que destacava os seguintes aspectos:  

Pedagógicos, de potencialidade como ferramenta do Ensino de Física, de Usabilidade e 

Tecnológicos. O questionário foi dividido então em dois segmentos, uma para o produto como 

um todo e outro para cada aplicativo proposto. 
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A organização das metas propostas para alcançar avaliar conceitualmente o produto 

educacional considerou diferentes aspectos relacionados ao ponto de vista do professor 

participante e está representada no Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Componentes dos objetivos da avaliação. 

OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO 

Objeto Analisar 
Produto de dissertação de mestrado. 

Aplicativos que compõem o produto. 

Propósito Com o propósito de Avaliar e identificar o nível de qualidade. 

Foco de Qualidade Em relação a 

Nível geral de qualidade do produto. 

Nível geral de qualidade dos aplicativos 

propostos no produto educacional. 

Ponto de Vista Sob o ponto de vista de Professores do Ensino Médio de Física,  

Ambiente Órgão Escola da rede pública de ensino. 

 

 

 

5.2.1 A Escolha das Questões 

 

 

Após o estudo do aporte metodológico necessário ao desenvolvimento das questões que 

fariam parte do questionário destinado à aferição da eficácia e da eficiência do produto 

educacional, ocorreu a elaboração de questões associadas aos objetivos propostos já relatados, 

perfazendo um total de 18 (dezoito) questões; 10 (dez) destinadas a avaliação do produto 

educacional como um todo e 08 (oito) destinadas à avaliação específica dos aplicativos que 

compõem o produto final. Destaca-se aqui que estas 08 (oito) questões referentes aos aplicativos 

foram replicadas à medida que mais aplicativos vieram a compor o produto final, perfazendo 

um total geral de 90 (noventa) questões que compõem o instrumental avaliativo. 

O modelo de avaliação proposto por César Coll (1998), embasada em uma abordagem 

metodológica e procedimental, e também a metodologia utilizada por Jenner Procópio (2000) 

foram mesclados aos estudos sobre avaliação de software multimídia realizados por Reeves 

(1998) para servirem de amparo ao instrumental de avaliação da qualidade geral de nosso 

produto educacional. Os tópicos escolhidos para comporem a base metodológica que deram 

suporte à elaboração das questões que compuseram esse instrumental estão de acordo com os 

estudos elaborados por estes autores e estão mais detalhadamente exemplificados no quadro 9. 
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Quadro 9 - Requisitos e atributos utilizados na confecção das questões aplicadas no primeiro questionário. 

REQUISISTOS DE QUALIDADE DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Aspectos Filosófico 

Educacionais 

Aspectos Didático-

Metodológicos 

Aspectos Materiais e de 

Usabilidade 

► Adequação e 

Contextualização. 

► Levantamento de 

Hipóteses 

► Autonomia 

► Aprendizado 

► Organização da Sequência 

Didática 

► Estratégia de ensino-

aprendizagem 

► Atividades Práticas 

► Planejamento e Proposta 

Curricular 

► Associação Contextual 

► Clareza e Adequação 

► Qualidade do design e 

construção 

► Motivação e Incentivo à 
Tecnologia 

 

 

Os estudos sobre avaliação de software multimídia realizados por Reeves (1998) nos 

forneceram contribuições importantes para se chegar às questões que foram propostas com o 

intuito de avaliar o desempenho dos aplicativos que compõem o produto educacional. A base 

metodológica que deu suporte a elaboração das questões componentes do instrumental de 

avaliação destes aplicativos está detalhada no quadro de requisitos e atributos que nortearam a 

confecção destas questões, exemplificado no quadro 10. 

 

Quadro 10 - Requisitos e atributos utilizados na confecção das questões aplicadas no segundo questionário. 

REQUISISTOS DE QUALIDADE DE SOFTWARE EDUCACIONAL 

Aspectos 

Pedagógicos 

Aspectos do Ensino 

de Física 

Aspectos de 

Usabilidade 
Aspectos Tecnológicos 

► Motivação de uso 

► Adequação ao 

currículo escolar 

► Suporte para a 

Aplicação de 

Conceitos 

► Suporte para a 

Resolução de 
Problemas 

► Facilidade de 

Aprendizagem 

► Clareza das 

Informações 

► Qualidade do design 

e construção 

► Disponibilidade 

► Facilidade de 

instalação 

 

As questões escolhidas foram separadas em dois questionários: um para o produto e outro 

para os aplicativos que compõem o produto. 

As doze perguntas pertencentes ao questionário referente ao produto foram elencadas de 

acordo com aspectos filosófico-educacionais (as quatro primeiras), aspectos didático-

metodológicos (as quatro intermediárias) e com aspectos materiais e de usabilidade (as quatro 

últimas), que permitem concluir o nível de qualidade geral do produto educacional, como 

demonstrado na figura 39. 
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Figura 39 – Questionário proposto à avaliação do Produto Educacional. 

PRIMEIRA PARTE – DO GUIA COMO UM TODO 

 

01. O livro faz uso de situações contextualizadas, em 

que a adequação temática e as situações têm 

contextos relacionados ao universo do público a que 

se destina. Você diria que seu conceito sobre essa 

afirmação é 
 

① Péssimo. (Discordo plenamente). 

② Ruim. (Discordo). 

③ Indiferente. (Nem concordo nem discordo). 

④ Bom. (Concordo em partes). 

⑤ Ótimo. (Concordo em quase todas as situações). 

⑥ Excelente. (Concordo plenamente). 

 

02. A respeito do estímulo ao levantamento de 

hipóteses, este livro promove, por meio de atividades, 
uma postura investigativa tanto por parte do aluno 

quanto por parte do professor. Sobre esta afirmação 

que neste conceitos ele demonstrou abordar este 

assunto de uma maneira 
 

① Péssima. (Discordo plenamente). 

② Ruim. (Discordo). 

③ Indiferente. (Nem concordo nem discordo). 

④ Boa. (Concordo em partes). 

⑤ Ótima. (Concordo em quase todas as situações). 

⑥ Excelente. (Concordo plenamente). 

 

03. Quanto ao desenvolvimento de autonomia, este 

guia didático propõe atividades que possibilitam o a 

construção de conceitos e opiniões. Sobre essa 

afirmação, qual o conceito que você pode inferir? 
 

① Péssimo. (Discordo plenamente). 

② Ruim. (Discordo). 

③ Indiferente. (Nem concordo nem discordo). 

④ Bom. (Concordo em partes). 

⑤ Ótimo. (Concordo em quase todas as situações). 

⑥ Excelente. (Concordo plenamente). 

 

04. Em uma situação em que se destaque a 

aprendizagem individual e colaborativa, o livro 

propõe atividades que possibilitam ao aluno estudar e 

aprender de forma individualizada ou colaborativa. 

Sobre o uso que o livro dá a respeito deste conceito, 

você diria que ele é 
 

① Péssimo. (Discordo plenamente). 

② Ruim. (Discordo). 

③ Indiferente. (Nem concordo nem discordo). 

④ Bom. (Concordo em partes). 

⑤ Ótimo. (Concordo em quase todas as situações). 

⑥ Excelente. (Concordo plenamente). 

 

05. A organização das sequências didáticas nesse 

livro é feita de maneira completamente adequada e 

está de acordo com o que se espera em uma Guia 

Didático. Como seria seu conceito a respeito dessa 

afirmação? 

 

① Péssimo. (Discordo plenamente). 

② Ruim. (Discordo). 

③ Indiferente. (Nem concordo nem discordo). 

④ Bom. (Concordo em partes). 

⑤ Ótimo. (Concordo em quase todas as situações). 

⑥ Excelente. (Concordo plenamente). 

 

06. Quanto à utilidade das estratégias de ensino-

aprendizagem utilizadas por este livro, podemos dizer 
que elas são úteis ao processo de construção do 

conhecimento. Seu conceito sobre esta afirmação é 
 

① Péssimo. (Discordo plenamente). 

② Ruim. (Discordo). 

③ Indiferente. (Nem concordo nem discordo). 

④ Bom. (Concordo em partes). 

⑤ Ótimo. (Concordo em quase todas as situações). 

⑥ Excelente. (Concordo plenamente). 

 
07. O livro apresenta propostas de atividades práticas 

em sala de aula e projetos relacionados aos 

conteúdos propostos. A respeito da maneira que o 

livro aborda este assunto, você diria que ele faz 

isso de maneira 
 

① Péssima. (Discordo plenamente). 

② Ruim. (Discordo). 

③ Indiferente. (Nem concordo nem discordo). 

④ Boa. (Concordo em partes). 

⑤ Ótima. (Concordo em quase todas as situações). 

⑥ Excelente. (Concordo plenamente). 

 

08. Quanto ao planejamento e propostas curriculares 

adequadas, em que elementos auxiliam e 

instrumentalizam o professor na elaboração de seu 

plano de aula de acordo com as propostas curriculares 

vigentes, você poderia dizer que o livro aborda este 

tema de que forma? 
 

① Péssima. (Discordo plenamente). 

② Ruim. (Discordo). 

③ Indiferente. (Nem concordo nem discordo). 

④ Boa. (Concordo em partes). 

⑤ Ótima. (Concordo em quase todas as situações). 

⑥ Excelente. (Concordo plenamente). 

 

09. Este produto educacional faz associações 

coerentes entre os textos e as imagens que os 

representam, relacionando-os coerentemente com os 

conceitos abordados. Seu conceito sobre isso é 
 

① Péssimo. (Discordo plenamente). 

② Ruim. (Discordo). 
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 ③ Indiferente. (Nem concordo nem discordo). 

④ Bom. (Concordo em partes). 

⑤ Ótimo. (Concordo em quase todas as situações). 

⑥ Excelente. (Concordo plenamente). 

 

10. Tendo em mente clareza e adequação da 

linguagem utilizada, seu conceito quando à maneira 

que o livro se comunica com o seu utilizador? 
 

① Péssimo. (Discordo plenamente). 

② Ruim. (Discordo). 

③ Indiferente. (Nem concordo nem discordo). 

④ Bom. (Concordo em partes). 

⑤ Ótimo. (Concordo em quase todas as situações). 

⑥ Excelente. (Concordo plenamente). 

 

11. Qual o seu conceito sobre o tocante à formatação 

gráfica apresentada, ele possui apresentação visual 

clara e estimulante, fazendo uso de fontes, imagens, 

cores e quantidade de ilustrações adequadas? 
 

① Péssimo. (Discordo plenamente). 

② Ruim. (Discordo). 

③ Indiferente. (Nem concordo nem discordo). 

④ Bom. (Concordo em partes). 

⑤ Ótimo. (Concordo em quase todas as situações). 

⑥ Excelente. (Concordo plenamente). 

 

12. O propósito deste produto educacional é 

conseguir com que o professor faça adoção do uso de 

tecnologia em sala de aula. Quanto à motivador e ao 

incentivo que ele consegue transferir a quem dele se 

utiliza, seu conceito pode ser descrito como 
 

① Péssimo. (Discordo plenamente). 

② Ruim. (Discordo). 

③ Indiferente. (Nem concordo nem discordo). 

④ Bom. (Concordo em partes). 

⑤ Ótimo. (Concordo em quase todas as situações). 

⑥ Excelente. (Concordo plenamente). 

 

Fonte: O Autor. 

 

As oito perguntas pertencentes ao questionário referente ao produto foram elencadas de 

acordo com aspectos pedagógicos, aspectos do ensino de física, aspectos de usabilidade e 

aspectos tecnológicos; cada aspecto contanto com duas questões, na sequência em que se 

apresentam estes aspectos, que nos permitem concluir o nível de qualidade geral de cada 

aplicativo que compõe o todo de nosso produto educacional. Um exemplo das questões que 

estão presentes nestes questionários está demonstrado na figura 40. 

 

Figura 40 – Questionário proposto à avaliação dos Aplicativos integrantes do Produto Educacional. 
 

 

SEGUNDA PARTE – PARA CADA APLICATIVO PROPOSTO NO GUIA 

 

1. Como você avalia sua experiência quanto à 

disponibilidade do aplicativo? (Foi possível instalá-lo 

sem problemas em seu dispositivo e/ou nos 

dispositivos dos alunos aos quais leciona?) 
 

① Péssima. (Não consegui nem encontrar). 

② Ruim. (Encontrei o aplicativo, porém não foi 

possível instalá-lo). 

③ Indiferente. (Instalei, mas não ele funcionou). 

④ Boa. (Instalei e ele funcionou em parte). 

⑤ Ótima. (Consegui instalar e ele funcionou sem 

apresentar problemas). 

⑥ Excelente. (Instalei, ele funcionou de forma 

adequada e consegui realizar tudo que foi 

proposto). 

 
02. Tendo conseguido usar o aplicativo proposto, em 

relação à facilidade de uso e aprendizagem do 

mesmo, como você relataria sua experiência? 
 

 
① Péssima. (Não consegui nem mesmo fazer 

funcionar esse aplicativo). 

② Ruim. (Apresentou comportamento instável, 

finalizando de modo inesperado). 

③ Indiferente. (Instalei, mas não ele funcionou). 

④ Boa. (Instalei e ele funcionou em parte). 

⑤ Ótima. (Instalei e funcionou sem apresentar 

problemas). 

⑥ Excelente. (Instalei, funcionou perfeitamente e 

consegui realizar tudo que foi proposto). 

 

03. Se você chegou a usar este aplicativo, como você 

descreveria sua percepção quanto à clareza das 
informações apresentadas e facilidade de utilização 

do mesmo? 
 

① Péssima. (Não encontrei as informações que eu 

desejava e foi difícil entendê-lo). 

② Ruim. (Encontrei uma pequena parcela das 

informações que eu desejava e entendi pouco). 
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<> 
③ Indiferente. (Não me ative a informações ou 

facilidade de uso). 

④ Boa. (Encontrei e compreendi grande parte do que 

queria de maneira relativamente fácil). 

⑤ Ótima. (Encontrei e compreendi como usar quase 

todos os seus recursos e foi bem fácil usá-lo). 

⑥ Excelente. (Não tive problema nenhum com as 

informações ou com dificuldade de uso com  este 
aplicativo). 

04. Em caso positivo de uso deste aplicativo, como 

você classificaria sua percepção quanto à qualidade 

do design (visual) deste aplicativo? 
 

① Péssima. (Velha, ultrapassada e nenhum pouco 

estimulante). 

② Ruim. (É meio ultrapassada, mas cumpre seu 

propósito). 

③ Indiferente. (Não me importo com a aparência 

geral deste programa). 

④ Boa. (A aparência não interferiu na maneira de 
usar o aplicativo). 

⑤ Ótima. (Tive uma sensação muito boa ao usar este 

aplicativo, estava tudo muito claro). 

⑥ Excelente. (Design estimulante e moderno, todos 

deveriam seguir este modelo). 

 

05. Quanto ao ensino da Física, você teve a percepção 

de que este aplicativo forneceu suporte adequado para 

a aplicação dos conceitos físicos abordados? 
 

① Péssima. (Achei que possui uma abordagem 
totalmente inadequada a conceitos da física). 

② Ruim. (Funciona em raros casos, e mesmo assim 

não é bom o suficiente). 

③ Indiferente. (Funciona para a maioria dos 

conceitos, mas falha em outros). 

④ Boa. (Abordou adequadamente os conceitos 

físicos grande parte das vezes). 

⑤ Ótima. (Os conceitos foram abordados de maneira 

adequada na maioria das vezes). 

⑥ Excelente. (Não teve qualquer tipo de erro na 

abordagem dos conceitos da física propostos). 

06. Supondo que você tenha de qualquer forma 

conseguido usar o aplicativo proposto, como você 

descreve o seu sentimento quanto ao suporte 

fornecido no aplicativo para resolução dos problemas 

propostos? 
 

① Péssima. (Não consegui resolver nenhum). 

② Ruim. (Muitos ficaram sem resolução). 

③ Indiferente. (Resolvi alguns). 

④ Boa. (Resolvi vários, mas alguns ainda ficaram 

sem resolução). 

⑤ Ótima. (Resolvi praticamente todos). 

⑥ Excelente. (Consegui resolver todos). 

 

07. Ao usar este aplicativo, como você descreveria a 

adequação deste aplicativo em relação ao 

conteúdo pedagógico abordado? 
 

① Péssima. (Completamente inadequado). 

② Ruim. (Inadequado, em sua maioria, mas com 
ressalvas em alguns de seus recursos). 

③ Indiferente. (Não sei dizer ao certo). 

④ Boa. (Bem adequado, mas ainda assim carece de 

melhor supervisão). 

⑤ Ótima. (Muito adequado na maioria das vezes). 

⑥ Excelente. (Não tenho ressalvas no que tange a 

sua adequação ao conteúdo abordado). 

 
08. Quando do uso deste aplicativo, como você 

descreveria a motivação em continuar a usá-lo? 
 

① Péssima. (Não gostei e não pretendo usar este 

aplicativo novamente). 

② Ruim. (Não pretendo usar este aplicativo tão já, 

mas não descarto usá-lo de novo). 

③ Indiferente. (Vou usar, mas nem sei quando). 

④ Boa. (Vou usar muitas vezes ainda). 

⑤ Ótima. (Usarei em várias situações). 

⑥ Excelente. (Usarei sempre de hoje em diante). 
 

 

Fonte: O Autor. 

 

 

5.2.2 Coleta das Informações 

 

 

A coleta de dados fornecidas pelos quatro professores participantes, aconteceu no período 

de julho a agosto de 2018, logo após o uso do produto no primeiro semestre deste mesmo ano. 

A Coleta de Informações seguiu uma estratégia de acordo com os conceitos da escala de 

Likert (Likert, 1932 apud Pereira, 2004) e do diferencial semântico de Osgood (Osgood, 1967 

apud Pereira, 2004). A escala de Likert requer que o participante da pesquisa expresse seu grau 
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de concordância ou discordância a respeito de determinado questionamento ou afirmação por 

meio da escolha de um ponto ao longo de uma escala contínua pré-estabelecida. O diferencial 

de Osgood, por sua vez, prevê a alocação de dois adjetivos (semânticas) antagônicos, um em 

cada extremo da escala considerada. 

Desta forma, para avaliar cada uma das questões definidas, adotou-se uma escala de 

Likert de seis pontos associada a dois adjetivos antagônicos que orientaram a avaliação por 

parte dos participantes da pesquisa. Cada ponto indicado na escala foi associado a um valor. 

A figura a seguir ilustra a escala adotada para a aferição dos atributos de qualidade 

considerados relativos à avaliação do produto educacional e dos aplicativos educacionais 

enfocados. 

 
Figura 41 – Exemplo da escala de seis pontos da avaliação. 

 
Fonte: O Autor. 

 

Na figura 41 é possível verificar que cada ponto pré-definido na escala encontra-se 

associado a um valor (0; 2; 6; 8; 10) e que para responder às questões o sujeito da pesquisa 

levará em conta os adjetivos destacados nos extremos da escala (o exemplo mostra péssimo e 

excelente). Os pontos nesta escala revelam a força e a direção da atitude dos participantes desta 

pesquisa em relação às extremidades da escala que possuem categorizações antagônicas, com 

seu ponto central representando um ponto “neutro”. O processo de resposta ao questionário 

proposto consiste tão somente em marcar ou hachurar os círculos destacados em cada um dos 

níveis associadas à alternativa da questão apresentada ao participante. 

 

 

5.2.3 Qualificando as Informações Coletadas 

 

 

Após o recebimento das respostas aos questionários da pesquisa os valores anotados nas 

alternativas referentes a cada uma das questões que compõem o objeto de avaliação 

procederemos ao cálculo do valor aos requisitos incorporados ao modelo. 
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O nível de qualidade do produto educacional é dado pela fórmula da Qualidade Geral do 

Produto (QGP) que é resultado dos níveis expressos nas respostas ao questionário aplicado, 

respeitando-se os níveis máximo e mínimo já referenciados no quadro 9 e valores de 1 (um) a 

10 (dez), sendo composto pelas fórmulas a seguir: 

 

 𝐴𝐹𝐸 = (𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4)/4 (5.1) 

 𝐴𝐷𝑀 = (𝑄5 + 𝑄6 + 𝑄7 + 𝑄8)/4 (5.2) 

 𝐴𝑀𝑈 = (𝑄9 + 𝑄10 + 𝑄11 + 𝑄12)/4 (5.3) 

 𝑄𝐺𝑃 = (𝐴𝑃 + 𝐴𝐸𝐶 + 𝐴𝑈𝑆 + 𝐴𝑇)/3 (5.4) 

onde:  

Q1, Q2, Q3, ..., Q12 são as questões (Q) do questionário, numeradas de 1 a 12. 

AFE = Nível de qualidade referente ao requisito “Aspectos Filosófico-Educacionais”. 

ADM = Nível de Qualidade referente ao requisito “Aspectos Didático-Metodológicos”. 

AMU= Nível de Qualidade referente ao requisito “Aspectos Materiais e de Usabilidade”. 

QGP = Nível de Qualidade Geral do Produto Educacional. 

 

Já a fórmula de cálculo da qualidade dos aplicativos que dele fazem parte, de maneira 

individualizada, respeitados os níveis máximo e mínimo através de valores de 1 (um) a (10), 

conforme demonstrado anteriormente no quadro 10 é dado pelas fórmulas a seguir: 

 

 𝐴𝑃 = (𝑄1 + 𝑄2)/2 (5.5) 

 𝐴𝐸𝐹 = (𝑄3 + 𝑄4)/2 (5.6) 

 𝐴𝑈𝑆 = (𝑄5 + 𝑄6)/2 (5.7) 

 𝐴𝑇 = (𝑄7 + 𝑄8)/2 (5.8) 

 𝑄𝐺𝐴 = (𝐴𝑃 + 𝐴𝐸𝐶 + 𝐴𝑈𝑆 + 𝐴𝑇)/4 (5.9) 

onde:  

Q1, Q2, Q3, ..., Q8 são as questões (Q) do questionário, numeradas de 1 a 8. 

AP = Nível de qualidade referente ao requisito “Aspectos Pedagógicos”. 

AEF = Nível de Qualidade referente ao requisito “Aspectos do Ensino de Física”. 

AUS = Nível de Qualidade referente ao requisito “Aspectos de Usabilidade”. 

AT = Nível de Qualidade referente ao requisito “Aspectos Tecnológicos”. 

QGA = Nível de Qualidade Geral do Aplicativo. 

 

Os Níveis de Qualidade, tanto do produtor educacional como um todo, como dos 

aplicativos que dele fazem parte, considerando-se os valores atribuídos por todos os avaliadores 

foram calculados através de média aritmética simples e foi interpretado da maneira exposta no 

quadro 11. 
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Quadro 11 - Interpretação dos Níveis de Qualidade. 

CLASSE DOS VALORES INTERPRETAÇÃO 

0,00 – 1,99 Péssima Qualidade 

2,00 – 4,49 Baixa Qualidade 

4,50 – 5,49 Boa Qualidade 

5,50 – 7,49 Ótima Qualidade 

7,50 – 10,00 Excelente Qualidade 

 

Os valores obtidos ao final da aplicação das fórmulas foram representados visualmente 

através de uma linha traçada destacando os valores constatados de acordo com aspectos de 

qualidade pesquisados. O quadro a seguir oferece um exemplo da representação utilizada para 

esta demonstração dos valores obtidos na avaliação individual de um determinado aplicativo. 

 

Quadro 12 - Exemplo de Interpretação dos Aspectos de Qualidade Constatados. 

 

 

 

5.3 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

 

Todos os relatórios de avaliação a respeito dos aplicativos propostos em nosso produto 

educacional foram construídos com base em questionários de avaliação fornecidos por quatro 

professores da área de Física, todos atuando em escolas públicas da rede de ensino da Secretaria 
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de Estado da Educação e Cultura do Estado de Rondônia do município de Rolim de Moura. 

Cada software investigado originou um relatório de análise. Também o produto educacional foi 

avaliado individualmente dando origem a um relatório próprio.  

Cada relatório apresentará um conjunto de avaliações de acordo com o modelo definido 

para este fim, que prevê o uso de linhas verticais. Estas representações têm por finalidade 

indicar, por exemplo, se a qualidade de cada atributo que compõe os requisitos é péssima ou 

excelente e o valor de cada atributo, ilustrando os resultados obtidos pelas avaliações dos 

requisitos referentes aos aspectos de ‘Pedagogia’, ‘Ensino de Física’, ‘Tecnologia’ e 

‘Usabilidade’, conforme detalhado nos quadros 9 e 10 na seção 5.2.1. 

Dessa maneira, os relatórios serão apresentados nesta sequência em particular, já citada 

anteriormente, com cada relatório individual dando origem a um novo subitem, como segue. 

 

 

5.3.1 Avaliação do aplicativo WebCalc 

 

Como se observa no quadro 13, de acordo com os professores colaboradores o software 

WebCalc possui excelente disponibilidade, excelente facilidade de instalação ou acesso, 

apresenta ótima facilidade de aprendizagem e clareza das informações, ótima qualidade do 

design e construção de sua interface, suporte à aplicação dos conceitos da Física muito bom, 

muito bom suporte à resolução de problemas, ótima adequação ao currículo escolar e boa 

motivação ao uso.  

 

Quadro 13 - Resultados da avaliação do aplicativo educacional WebCalc 

01 ► Disponibilidade. 
 

 
02 ► Facilidade de instalação ou acesso. 

 
03 ► Facilidade de Aprendizagem e 

Clareza das Informações. 

 
04 ► Qualidade do design e construção. 

 
05 ► Suporte para a Aplicação de 

Conceitos de Física. 

 



 

 
6 

 

06 ► Suporte para a Resolução de 

Problemas. 

 
07 ► Adequação ao currículo escolar. 

 
08 ► Motivação ao uso. 

 

 
 

O gráfico 1 detalha a pontuação média atribuída pelos professores participantes a cada 

um dos aspectos pesquisados através do instrumental de avaliação da aplicação do produto 

educacional. 

 

Gráfico 1 – Pontuação obtida em relação aos aspectos pesquisados no WebCalc. 

 

 

De acordo com o gráfico 1 destacam-se os seguintes resultados: 

• Quanto ao “Aspecto de Usabilidade” é possível observar que este requisito recebeu 

avaliação altamente positiva por parte de todos os pesquisados, o que representa uma condição 

de não apresentar praticamente nenhuma dificuldade no processo de sua aquisição e também 

de interação com o usuário. 

• Quanto aos “Aspectos de Tecnologia” o aplicativo WebCalc oferece características bem 

positivas, oferecendo bastante clareza nas informações exibidas e design gráfico de alta 

qualidade, praticamente não apresentando deficiências conceituais no modelo adotado no 

projeto de desenvolvimento de suas ferramentas, evidenciando sobretudo sua facilidade de uso 

como ferramenta educacional. 
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• Quanto ao “Aspecto de Ensino da Física” o software obteve uma avaliação de alta 

qualidade, o que representa que esta ferramenta é realmente eficaz como ferramenta de apoio 

ao ensino de Física na visão dos professores colaboradores. 

• Quanto aos “Aspectos Pedagógicos” pode-se perceber que o software foi avaliado como 

tendo uma alta qualidade, possuindo confiabilidade conceitual e objetividade em nível mais do 

que aceitáveis. 

Em resumo podemos afirmar que o WebCalc é um software que oferece facilidade de 

aquisição, confiabilidade conceitual, colabora e alcança os objetivos pedagógicos. Como 

recurso educacional serve de apoio aos professores e permite controle por parte dos estudantes. 

De acordo com o relato dos professores participantes da pesquisa o aplicativo apresenta relativa 

deficiência quanto à motivação dos alunos, o que não invalida sua adoção dentro do contexto 

escolar. 

Ao visualizarmos o resultado da avaliação observamos que sete dos oito indicadores de 

valor tendem para o lado direito, caracterizando positivamente os atributos do aplicativo. Em 

uma escala de 1 (um) a 10 (dez) podemos destacar este software como possuindo ‘Excelente 

qualidade’, como podemos constatar no quadro 14, que apresenta os valores estatísticos a partir 

das notas obtidas para a avaliação, conforme as fórmulas dispostas no item 5.2.3 que trata do 

método avaliativo. 

 

Quadro 14 - Valores obtidos na avaliação do software WebCalc. 

 

 

A avaliação do software WebCalc realizada pelos professores colaboradores da aplicação 

do produto educacional permitiu definir seu perfil quanto aos aspectos de qualidade percebida, 

obtendo uma média geral de 7,8. Esse valor indica que o aplicativo oferece excelente qualidade, 

de acordo com o quadro de categorização (quadro 11, seção 5.2.3) que trata do modelo de 

avaliação adotado como referencial para a confecção deste relatório de avaliação de software 

educacional. 

AV1 AV2 AV3 AV4

Usabilidade 10,0 10,0 10,0 9,2 9,8 Excelente

Tecnologia 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 Excelente

Física 7,5 5,0 6,7 6,7 6,5 Alto

Pedagogia 6,7 5,8 6,7 7,5 6,7 Alto

Resultado Geral do Aplicativo 8,1 7,3 7,9 7,9 7,8 Excelente

Requisitos Avaliados
Notas por Avaliador Nota Final do 

Requisito

Conceito 

Qualitativo
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5.3.2 Avaliação do aplicativo Física in Mãos 

 

 

De acordo com os professores colaboradores quando os itens presentes no aplicativo 

Física em Mãos foram avaliados de forma individualizada constatou-se que estes concluíram 

que o software possui excelente disponibilidade e facilidade de instalação ou acesso, apresenta 

ótima facilidade de aprendizagem e uma boa clareza na disponibilidade das informações. 

Também foi apontado que este software apresenta uma boa qualidade do design e construção 

de sua interface, o suporte à aplicação dos conceitos da Física e o seu suporte à resolução de 

problemas foram avaliados, a adequação ao currículo escolar foi considerada excelente e a 

motivação à continuidade de seu uso foi considerada ótima.  

 

Quadro 15 - Resultados da avaliação do aplicativo educacional Física In Mãos 

01 ► Disponibilidade. 

 
 

02 ► Facilidade de instalação ou acesso. 

 
03 ► Facilidade de Aprendizagem e 

Clareza das Informações. 
 

04 ► Qualidade do design e construção. 

 
05 ► Suporte para a Aplicação de 

Conceitos de Física. 
 

06 ► Suporte para a Resolução de 

Problemas. 
 

07 ► Adequação ao currículo escolar. 

 
08 ► Motivação ao uso. 

 
 

 

Já quando passamos para o agrupamento de acordo com os aspectos de usabilidade, 

aspectos tecnológicos, aspectos de suporte ao ensino da Física e aspectos pedagógicos, podemos 

inferir outra maneira de relatar estas conclusões, ainda baseadas na pontuação aferida pelos 

professores colaboradores quando da resposta às questões presentes no instrumental avaliativo. 

O gráfico 2 detalha a pontuação média atribuída pelos professores participantes a cada um dos 

aspectos pesquisados através do instrumental de avaliação da aplicação do produto educacional.  
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Gráfico 2 – Pontuação obtida em relação aos aspectos pesquisados no Física In Mãos. 

 

 

De acordo com o gráfico, destacam-se os seguintes resultados: 

• Quanto ao “Aspecto de Usabilidade” é possível observar que este requisito recebeu 

avaliação altamente positiva por parte de todos os pesquisados, o que representa uma condição 

de não apresentar praticamente nenhuma dificuldade no processo de sua aquisição e também 

de seu acesso. 

• Quanto aos “Aspectos de Tecnologia” o aplicativo Física In Mãos demonstrou um 

desempenho considerado apenas pouco acima da média, sendo ainda positivo, mas denota ter 

deixado de oferecer clareza nas informações exibidas e design gráfico de qualidade abaixo do 

esperado, ou seja, apresentou deficiências conceituais no modelo adotado no projeto de 

desenvolvimento de suas ferramentas, o que poderia ser um fator de diminuição do interesse de 

proceder seu uso como ferramenta educacional. 

• Quanto ao “Aspecto de Ensino da Física” o software obteve uma ótima avaliação, 

denotando um software de muito boa qualidade. Isto mostra a eficiência desta ferramenta como 

ferramenta de apoio ao ensino de Física, na visão dos professores colaboradores. 

• Quanto aos “Aspectos Pedagógicos” pode-se perceber que sua avaliação mostra que este 

software possui alta confiabilidade conceitual e objetividade em nível mais do que aceitáveis. 

Em um resumo conceitual, podemos afirmar que o Física In Mãos é um software que 

oferece facilidade de aquisição, confiabilidade conceitual, colabora e alcança os objetivos 

pedagógicos. Como recurso educacional serve de apoio aos professores e permite controle por 

parte dos estudantes. De acordo com o relato dos professores participantes da pesquisa o 
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aplicativo apresenta relativa deficiência quanto à sua interface e quanto à motivação dos alunos, 

mas que não chega a inviabilizar sua adoção dentro do contexto escolar. 

Ao visualizarmos o resultado da avaliação observamos que sete dos oito indicadores de 

valor tendem do centro para o lado direito, caracterizando positivamente os atributos do 

aplicativo, ainda que de maneira a tender à medida central. Em uma escala de 1 (um) a 10 (dez), 

podemos destacar este software como possuindo ‘Ótima qualidade’, como podemos constatar 

no quadro 16, que apresenta os valores estatísticos a partir das notas obtidas para a avaliação, 

conforme as fórmulas dispostas no item 5.2.3 que trata do método avaliativo. 

 

Quadro 16 - Valores obtidos na avaliação do software Física In Mãos. 

 

 

A avaliação do software Física In Mãos, realizada pelos professores colaboradores da 

aplicação do produto educacional, permitiu definir seu perfil quanto aos aspectos de qualidade 

percebida, onde este obteve uma média geral no valor de 7,3. de acordo com o quadro de 

categorização (quadro 11, seção 5.2.3) que trata do modelo de avaliação adotado como 

referencial para a confecção deste relatório de avaliação de software educacional, esse valor 

indica que o aplicativo oferece ótima qualidade,  

 

 

5.3.3 Avaliação do aplicativo Movimentos 

 

 

De acordo com os professores colaboradores, quando os itens presentes no aplicativo 

Movimentos foram avaliados de forma individualizada constatou-se que estes concluem que o 

software possui excelente disponibilidade e facilidade de instalação ou acesso, apresenta boa 

facilidade de aprendizagem e uma ótima clareza na disponibilidade das informações. Também 

apresenta uma excelente qualidade do design e construção de sua interface, assim como um 

excelente suporte à aplicação dos conceitos da Física. Sua capacidade de suporte à resolução 

AV1 AV2 AV3 AV4

Usabilidade 8,3 9,2 9,2 8,3 8,8 Excelente

Tecnologia 5,8 5,8 6,7 5,8 6,0 Ótima

Física 6,7 6,7 7,5 6,7 6,9 Ótima

Pedagogia 6,7 7,5 7,5 8,3 7,5 Excelente

Resultado Geral do Aplicativo 6,9 7,3 7,7 7,3 7,3 Ótimo

Requisitos Avaliados
Notas por Avaliador Nota Final do 

Requisito

Conceito 

Qualitativo
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de problemas foi classificada como ótima, apresentando excelente adequação ao currículo 

escolar e excelente motivação à continuidade de seu uso (quadro 17). 

 

Quadro 17 - Resultados da avaliação do aplicativo educacional Movimentos 

01 ► Disponibilidade. 

 
 

02 ► Facilidade de instalação ou acesso. 

 
03 ► Facilidade de Aprendizagem e 

Clareza das Informações. 
 

04 ► Qualidade do design e construção. 

 
05 ► Suporte para a Aplicação de 

Conceitos de Física. 
 

06 ► Suporte para a Resolução de 

Problemas. 
 

07 ► Adequação ao currículo escolar. 

 
08 ► Motivação ao uso. 

 
 

 

Já quando passamos para o agrupamento de acordo com os aspectos de usabilidade, 

aspectos tecnológicos, aspectos de suporte ao ensino da Física e aspectos pedagógicos podemos 

inferir outra maneira de relatar estas conclusões, ainda baseadas na pontuação aferida pelos 

professores colaboradores quando da resposta às questões presentes no instrumental avaliativo. 

 

Gráfico 3 – Pontuação obtida em relação aos aspectos pesquisados no Movimentos. 

 

1
0

,0

1
0

,0

1
0

,0

9
,2

8
,3

8
,3

8
,3

7
,58

,3

8
,3

8
,3

7
,5

1
0

,0

8
,3 9

,2

9
,2

1 2 3 4

V
A

LO
R

ES
 O

B
TI

D
O

S 

PROFESSORES AVALIADORES

PONTUAÇÃO MÉDIA POR ASPECTO

Usabilidade

Tecnologia

Física

Pedagogia



 

 
12 

 

O gráfico 3 detalha a pontuação média atribuída pelos professores participantes a cada 

um dos aspectos pesquisados através do instrumental de avaliação da aplicação do produto 

educacional. De acordo com o gráfico, destacam-se os seguintes resultados: 

• Quanto ao “Aspecto de Usabilidade” é possível observar que este requisito recebeu 

avaliação extremamente positiva por parte de todos os pesquisados, o que significa que o 

mesmo não apresenta praticamente nenhuma dificuldade no processo de sua aquisição e 

também de seu acesso. 

• Quanto aos “Aspectos de Tecnologia” o aplicativo Movimentos demonstrou um 

desempenho considerado moderado, sendo ainda positivo, mas denota ter deixado de oferecer 

clareza nas informações exibidas, muito embora seu design gráfico tenha sido avaliado como 

de excelente qualidade. Em suma, apresentou deficiências conceituais no modelo adotado no 

projeto de desenvolvimento de suas ferramentas, mas que não chegam a ser um fator de 

diminuição do interesse de seu uso como ferramenta educacional. 

• Quanto ao “Aspecto de Ensino da Física” o software obteve uma avaliação praticamente 

perfeita, demonstrando se tratar de um software de excelente qualidade, isto denota a eficiência 

desta ferramenta como ferramenta de apoio ao ensino de Física, conceito esse corroborado pela 

avaliação dos professores colaboradores. 

• Quanto aos “Aspectos Pedagógicos” é fácil perceber que sua avaliação indica que este 

software possui extrema confiabilidade conceitual e objetividade em nível altíssimo. 

Em um resumo conceitual, podemos afirmar que o Movimentos é um software que 

oferece facilidade de aquisição, confiabilidade conceitual, colabora e alcança os objetivos 

pedagógicos. Como recurso educacional serve de apoio aos professores e permite controle por 

parte dos estudantes. De acordo com o relato dos professores participantes da pesquisa, o 

aplicativo apresenta relativa deficiência em relação a sua facilidade de operação e possui linha 

de aprendizagem um tanto quanto demorada, mas estes fatores que não chegam a inviabilizar 

sua adoção dentro do contexto escolar. 

Ao visualizarmos o resultado da avaliação observamos todos os oito indicadores de valor 

tendem completamente para o lado direito do gráfico, caracterizando como extremamente 

positivos os atributos do aplicativo. Em uma escala de 1 (um) a 10 (dez), podemos destacar este 

software como possuindo ‘Excelente Qualidade’, de acordo com o quadro 18, que apresenta os 

valores estatísticos a partir das notas obtidas para a avaliação, fazendo uso das fórmulas 

dispostas no item 5.2.3 que trata do modelo do método avaliativo. 
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Quadro 18 - Valores obtidos na avaliação do software Movimentos. 

 

 

A avaliação do software Movimentos, realizada pelos professores colaboradores da 

aplicação do produto educacional, permitiu definir seu perfil quanto aos aspectos de qualidade 

percebida, onde este obteve uma média geral no valor de 8,8 de acordo com o que apresenta o 

quadro de categorização (quadro 11, seção 5.2.3) que trata do modelo de avaliação adotado 

como referencial para a confecção deste relatório de avaliação de software educacional. Esse 

valor indica que o aplicativo oferece excelente qualidade e pode ser facilmente adotado pelo 

professor como ferramenta de apoio ao ensino de Física em sala de aula nas escolas públicas de 

ensino médio. 

 

 

5.3.4 Avaliação do aplicativo FísicaApp 

 

 

De acordo com os professores colaboradores, quando os itens presentes no aplicativo 

FísicaApp foram avaliados de forma individualizada pode-se constatar que estes concluíram 

que o software possui excelente disponibilidade e facilidade de instalação ou acesso, apresenta 

ótima facilidade de aprendizagem e uma boa clareza na disponibilidade das informações. Ele 

também apresenta aceitável qualidade do design e construção de sua interface, sendo adequado 

o seu suporte à aplicação dos conceitos da Física. Sua capacidade de suporte à resolução de 

problemas foi classificada como apenas boa; no entanto, de acordo com os participantes da 

avaliação apresenta ótima adequação ao currículo escolar e a motivação à continuidade de seu 

uso foi julgada como sendo muito boa, como podemos constatar no quadro 19 a seguir. 

 

 

AV1 AV2 AV3 AV4

Usabilidade 10,0 10,0 10,0 9,2 9,8 Excelente

Tecnologia 8,3 8,3 8,3 7,5 8,1 Excelente

Física 8,3 8,3 8,3 7,5 8,1 Excelente

Pedagogia 10,0 8,3 9,2 9,2 9,2 Excelente

Resultado Geral do Aplicativo 9,2 8,8 9,0 8,3 8,8 Excelente

Requisitos Avaliados
Notas por Avaliador Nota Final do 

Requisito

Conceito 

Qualitativo
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Quadro 19 - Resultados da avaliação do aplicativo educacional FísicaApp 

01 ► Disponibilidade. 

 
 

02 ► Facilidade de instalação ou acesso. 

 
03 ► Facilidade de Aprendizagem e 

Clareza das Informações. 
 

04 ► Qualidade do design e construção. 

 
05 ► Suporte para a Aplicação de 

Conceitos de Física. 
 

06 ► Suporte para a Resolução de 
Problemas. 

 
07 ► Adequação ao currículo escolar. 

 
08 ► Motivação ao uso. 
 

 
 

Quando se passa para o agrupamento de acordo com os aspectos de usabilidade, aspectos 

tecnológicos, aspectos de suporte ao ensino da Física e aspectos pedagógicos, podemos inferir 

outra maneira de relatar estas conclusões, ainda baseadas na pontuação aferida pelos 

professores colaboradores quando da resposta às questões presentes no instrumental avaliativo. 

 

Gráfico 4 – Pontuação obtida em relação aos aspectos pesquisados no FísicaApp. 
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O gráfico 4 detalha a pontuação média atribuída pelos professores participantes a cada 

um dos aspectos pesquisados através do instrumental de avaliação da aplicação do produto 

educacional. De acordo este gráfico, destacam-se os seguintes resultados: 

• Quanto ao “Aspecto de Usabilidade” é possível observar que este requisito recebeu 

avaliação positiva por parte de todos os pesquisados, o que representa que o aplicativo não 

apresentou problemas no processo de sua aquisição e quase que nenhum empecilho quando das 

tentativas de acessá-lo com o intuito de fazer uso de seus recursos. 

• Quanto aos “Aspectos de Tecnologia” o aplicativo FísicaApp demonstrou um 

desempenho considerado moderado, sendo ainda positivo e oferecendo clareza nas informações 

exibidas, muito embora seu design gráfico tenha, de acordo com o depoimento dos 

colaboradores, deixado a desejar, sendo avaliado apenas como de boa qualidade, tendo 

apresentado deficiências conceituais no modelo adotado no projeto de desenvolvimento de suas 

ferramentas, o que não chega a ser um fator de diminuição do interesse em seu uso como 

ferramenta educacional. 

• Quanto ao “Aspecto de Ensino da Física” o software obteve uma ótima avaliação quanto 

a aplicação de conceitos, mas apresentou falhas no suporte à resolução de problemas. No 

entanto foi julgada de nível muito bom como ferramenta de apoio ao ensino de Física, de acordo 

com a avaliação dos professores colaboradores. 

• Quanto aos “Aspectos Pedagógicos” sua avaliação indica que este software está 

alinhado com estes preceitos e possui extrema confiabilidade conceitual e objetividade, 

apresentando ainda boa tendência à sua aceitação como ferramenta de apoio ao processo de 

ensino-aprendizagem de Física. 

Em um resumo conceitual, podemos afirmar que o FísicaApp é um software que oferece 

facilidade de aquisição, confiabilidade conceitual, colabora e alcança os objetivos pedagógicos. 

Como recurso educacional pode servir de apoio aos professores, permitindo seu controle por 

parte dos estudantes. Foi possível concluir, de acordo com o questionário de avaliação 

respondido pelos professores participantes da pesquisa, que o aplicativo apresenta relativa 

deficiência quanto à sua abordagem aos conceitos de física e também peca como software 

educacional pela qualidade inferior de sua interface, o que acaba deixando sua interatividade 

menos fluida. Entretanto estes fatores não impedem ou inviabilizam sua adoção como 

ferramenta auxiliar no ensino da Física. 

Ao visualizarmos o resultado da avaliação observamos que todos os indicadores de valor 
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tendem para o centro do gráfico, caracterizando os atributos deste aplicativo como de médio a 

bom. Em uma escala de 1 (um) a 10 (dez) podemos destacar este software como possuindo 

‘Ótima Qualidade’, de acordo com o quadro 20, que apresenta os valores estatísticos a partir 

das notas obtidas para a avaliação, fazendo uso das fórmulas dispostas no item 5.2.3 que trata 

do modelo do método avaliativo. 

 

Quadro 20 - Valores obtidos na avaliação do software FísicaApp. 

  

 

A avaliação do software FísicaApp realizada pelos professores colaboradores da 

aplicação do produto educacional permitiu definir seu perfil quanto aos aspectos de qualidade 

percebida, onde este obteve uma média geral no valor de 7,0 de acordo com o que apresenta o 

quadro de categorização (quadro 11, seção 5.2.3) que trata do modelo de avaliação adotado 

como referencial para a confecção deste relatório de avaliação de software educacional. Esse 

valor indica que o aplicativo possui ótima qualidade. 

 

 

5.3.5 Avaliação do aplicativo Objetos NOA 

 

 

De acordo com os colaboradores da aplicação do produto, quando os itens presentes no 

aplicativo Objetos NOA foram avaliados de forma individualizada foi possível concluir que o 

software possui falhas na disponibilização de seus objetos de aprendizagem e o acesso a eles 

poderia ter sido facilitado. No entanto seu processo de aprendizagem é fácil e claro na 

disponibilização de suas informações e apresenta excelente qualidade no design e construção 

de sua interface. Mostrou-se também adequado o seu suporte à aplicação dos conceitos da 

Física, sua capacidade de suporte à resolução de problemas foi classificada como sendo apenas 

boa, apresenta excelente adequação ao currículo escolar e a motivação à continuidade de seu 

uso (quadro 21) foi julgada como sendo muito boa. 

AV1 AV2 AV3 AV4

Usabilidade 8,3 9,2 9,2 8,3 8,8 Excelente

Tecnologia 5,8 7,5 5,8 6,7 6,5 Ótima

Física 5,8 5,8 6,7 6,7 6,3 Ótima

Pedagogia 5,8 6,7 7,5 6,7 6,7 Ótima

Resultado Geral do Aplicativo 6,5 7,3 7,3 7,1 7,0 Ótimo

Requisitos Avaliados
Notas por Avaliador Nota Final do 

Requisito

Conceito 

Qualitativo
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Quadro 21 - Resultados da avaliação do aplicativo educacional Objetos NOA 

01 ► Disponibilidade. 

 
 

02 ► Facilidade de instalação ou acesso. 

 
03 ► Facilidade de Aprendizagem e 

Clareza das Informações. 
 

04 ► Qualidade do design e construção. 

 
05 ► Suporte para a Aplicação de 

Conceitos de Física. 
 

06 ► Suporte para a Resolução de 
Problemas. 

 
07 ► Adequação ao currículo escolar. 

 
08 ► Motivação ao uso. 
 

 

 

Quando analisamos estes dados de forma agrupada e de acordo com os aspectos de 

usabilidade, aspectos tecnológicos, aspectos de suporte ao ensino da Física e aspectos 

pedagógicos, podemos inferir outra maneira de relatar estas conclusões, ainda baseadas na 

pontuação aferida pelos professores colaboradores quando da resposta às questões presentes no 

instrumental avaliativo. 

 

Gráfico 5 – Pontuação obtida em relação aos aspectos pesquisados no Objetos NOA. 
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O gráfico 5 detalha a pontuação média atribuída pelos professores participantes a cada 

um dos aspectos pesquisados através do instrumental de avaliação da aplicação do produto 

educacional. De acordo este gráfico destacam-se os seguintes resultados: 

• Quanto ao “Aspecto de Usabilidade” é possível observar que este requisito foi 

classificado entre bom e ótimo por parte de todos os pesquisados, o que significa que o 

aplicativo apresentou alguns problemas no processo de sua aquisição e que ocorreram, em 

algum momento deste processo, empecilhos quanto às tentativas de acessá-lo com o intuito de 

fazer uso de seus recursos. 

• Quanto aos “Aspectos de Tecnologia” o aplicativo Objetos NOA demonstrou um 

desempenho considerado excelente, oferecendo clareza nas informações exibidas, ótima 

qualidade gráfica e de execução na construção de seus recursos, tendo sido avaliado como 

excelente neste aspecto e não tendo apresentado deficiências conceituais no modelo adotado no 

projeto de desenvolvimento de suas ferramentas, corroborando para sua adoção no que tange 

ao seu uso como ferramenta educacional. 

• Quanto ao “Aspecto de Ensino da Física” o aplicativo obteve uma ótima avaliação 

quanto a aplicação de conceitos, mas apresentou falhas no suporte à resolução de problemas. 

No entanto foi julgado de nível muito bom como ferramenta de apoio ao ensino de Física. 

• Quanto aos “Aspectos Pedagógicos” sua avaliação indica que este aplicativo está 

suficientemente alinhado com as necessidades pedagógicas e possui ótima confiabilidade 

conceitual e de objetividade, apresentando ainda muito boa tendência à sua aceitação como 

ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem de Física. 

Em um resumo podemos afirmar que o Objetos NOA é um aplicativo que, apesar de não 

oferecer uma aquisição facilitada, possui confiabilidade conceitual, colabora e alcança os 

objetivos pedagógicos propostos, podendo servir adequadamente como recurso educacional de 

apoio aos professores. Ainda foi possível concluir, de acordo com o questionário de avaliação 

respondido pelos professores participantes da pesquisa, que o aplicativo aborda de maneira 

adequada os conceitos de física e apresenta ótimo apelo motivacional, além de possuir fatores 

suficientes que viabilizam sua adoção como ferramenta auxiliar no ensino da Física no ambiente 

educacional das escolas públicas, como este produto educacional visa incentivar. 

Ao visualizarmos o resultado da avaliação individualizada observamos que os indicadores 

de valor tendem, em sua maioria, para o centro do gráfico, demonstrando que os conceitos dos 

atributos do aplicativo variam de bom a muito bom.  
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Enquadrando os valores da avaliação numa escala que varia de 1 (um) a 10 (dez), 

podemos destacar este software como possuindo ‘Ótima Qualidade’, de acordo com o quadro 

22, que apresenta os valores estatísticos a partir das notas obtidas para a avaliação, fazendo uso 

das fórmulas dispostas no item 5.2.3 que trata do modelo do método avaliativo. 

 

Quadro 22 - Valores obtidos na avaliação do software Objetos NOA. 

 

  

A avaliação do software Objetos NOA permitiu definir seu perfil quanto aos aspectos de 

qualidade percebida, onde este obteve uma média geral no valor de 7,4 de acordo com o que 

apresenta o quadro de categorização (quadro 6, seção 5.2.3) que trata do modelo de avaliação 

adotado como referencial para a confecção deste relatório de avaliação de software educacional. 

Esse valor indica que o aplicativo possui ótima qualidade. 

 

 

5.3.6 Avaliação do aplicativo Laboratório Virtual CDDF 

 

 

Como evidenciado no quadro 23, com base nos relatos dos professores colaboradores, 

constata-se que o aplicativo Plano Inclinado do Laboratório Virtual CDDF possui excelente 

disponibilidade e facilidade de acesso e de aprendizagem muito boa, apresentando também 

ótima clareza na qualidade das informações por ele fornecidas. Porém seu estilo e a estrutura 

de sua interface possuem qualidade de nível mediano, sendo pouco atraente e carecendo de 

instintividade. O suporte à aplicação dos conceitos da Física por ele efetuado é excelente, 

possuindo ainda um ótimo suporte à resolução de problemas na área da Física, além de estar 

bem alinhado com o que propõe o modelo de currículo escolar adotado nas escolas de nosso 

Estado, mas sem ser uma ferramenta muito motivadora no que se refere ao incentivo de seu 

uso, provavelmente por utilizar um estilo estrutural bem ultrapassado quando comparado com 

o que hoje em dia é adotado por outros programas da mesma área. 

AV1 AV2 AV3 AV4

Usabilidade 5,8 6,7 5,8 6,7 6,3 Ótima

Tecnologia 8,3 9,2 8,3 8,3 8,5 Excelente

Física 7,5 7,5 6,7 7,5 7,3 Ótima

Pedagogia 6,7 8,3 7,5 7,5 7,5 Ótima

Resultado Geral do Aplicativo 7,1 7,9 7,1 7,5 7,4 Ótimo

Requisitos Avaliados
Notas por Avaliador Nota Final do 

Requisito

Conceito 

Qualitativo
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Quadro 23 - Resultados da avaliação do aplicativo Laboratório Virtual CDDF 

01 ► Disponibilidade. 

 
 

02 ► Facilidade de instalação ou acesso. 

 
03 ► Facilidade de Aprendizagem e 

Clareza das Informações. 
 

04 ► Qualidade do design e construção. 

 
05 ► Suporte para a Aplicação de 

Conceitos de Física. 
 

06 ► Suporte para a Resolução de 
Problemas. 

 
07 ► Adequação ao currículo escolar. 

 
08 ► Motivação ao uso. 
 

 
 

O gráfico 6 detalha a pontuação média atribuída pelos professores participantes a cada 

um dos aspectos pesquisados através do instrumental de avaliação da aplicação do produto 

educacional. 

 

Gráfico 6 – Pontuação obtida em relação aos aspectos pesquisados no Laboratório Virtual CDDF. 

 

 

De acordo com o gráfico citado acima, destacam-se os seguintes resultados: 

• Quanto ao “Aspecto de Usabilidade” é possível observar que este requisito foi 

classificado como muito bom por parte de todos os pesquisados. Isto significa que o aplicativo 
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apresentou alguns problemas no processo de sua aquisição e que ocorreu, em algum momento 

deste processo, algum tipo de empecilho quanto às tentativas de obtê-lo ou de acessá-lo com o 

intuito de fazer uso de seus recursos. 

• Quanto aos “Aspectos de Tecnologia” o aplicativo avaliado oferece características 

muito boas, oferecendo clareza nas informações exibidas. No entanto seu visual gráfico e a 

qualidade estrutural de sua concepção apresentaram deficiências conceituais no modelo 

adotado para o desenvolvimento de suas ferramentas. Em compensação há que se destacar que 

apesar desses pormenores ele apresenta facilidade de uso como ferramenta educacional e rápida 

e facilitada curva de aprendizagem. 

• Quanto ao “Aspecto de Ensino da Física” o software obteve uma avaliação 

extremamente alta, demonstrando sua integração aos fundamentos teóricos da Física e 

possibilitando a construção de conceitos que levam à facilidade de resolução de atividades desta 

área, o que denota a eficiência desta ferramenta como ferramenta de apoio ao ensino de Física, 

conceito esse balizado pela avaliação dos professores colaboradores. 

• Quanto aos “Aspectos Pedagógicos” sua avaliação indica que este software está bem 

alinhado às necessidades pedagógicas presentes e possui confiabilidade conceitual e ótima 

objetividade, apresentando ainda boa tendência à sua aceitação como ferramenta de apoio ao 

processo de ensino-aprendizagem de Física. 

Em um resumo conceitual, podemos afirmar que Plano Inclinado do Laboratório Virtual 

CDDF é um software que apesar de ter um acesso mais trabalhoso, possui confiabilidade 

conceitual, colabora e alcança os objetivos pedagógicos propostos, podendo servir 

adequadamente como recurso educacional de apoio aos professores, desde que se disponha da 

ferramenta adequada à sua utilização. Ainda foi possível concluir, que o aplicativo aborda de 

maneira adequada os conceitos de Física e apresenta apelo motivacional adequado, além de 

possuir fatores suficientes que viabilizam sua adoção como ferramenta auxiliar no ensino da 

Física no ambiente educacional das escolas públicas. 

Ao visualizarmos o resultado da avaliação individualizada observamos que os indicadores 

de valor tendem para o centro do gráfico, demonstrando que este aplicativo varia de bom a 

ótimo os conceitos dos atributos do aplicativo. Enquadrando os valores da avaliação numa 

escala que varia de 1 (um) a 10 (dez) podemos destacar este software como possuindo ‘Ótima 

Qualidade’, de acordo com o quadro 24, que apresenta os valores estatísticos a partir das notas 

obtidas para a avaliação, fazendo uso das fórmulas dispostas no item 5.2.3 que trata do modelo 

do método avaliativo. 
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Quadro 24 - Valores obtidos na avaliação do software Laboratório CDDF. 

  

 

A avaliação do software CDDF permitiu definir seu perfil quanto aos aspectos de 

qualidade percebida, onde este obteve a excelente média geral no valor de 7,0 de acordo com o 

que apresenta o quadro de categorização (quadro 11, seção 5.2.3) que trata do modelo de 

avaliação adotado como referencial para a confecção deste relatório de avaliação de software 

educacional. Isto nos possibilita inferir que o aplicativo possui uma ótima qualidade e 

possibilidades muito boas de adoção como ferramenta de auxílio ao ensino-aprendizagem da 

disciplina de Física. 

 

 

5.3.7 Avaliação do aplicativo Applets PhET 

 

 

Com base nos questionários adotados como instrumental de avaliação dos softwares 

adotados no produto educacional e também dos relatos dos professores colaboradores, foi 

possível construir este relatório onde podemos inferir que o software Applets PhET possui 

excelente disponibilidade e facilidade de acesso extremamente facilitada, apresenta altíssima 

facilidade de aprendizagem e possui profunda clareza em suas informações, enquanto que seu 

design e construção de sua interface possuem qualidade excelente, de acordo com o que se 

espera de um software que tem sua estrutura pautada em alta usabilidade e visual que visa 

despertar o interesse do utilizador. O suporte à aplicação dos conceitos da Física em suas 

simulações é excelente e possui um também excelente suporte à resolução de problemas e 

cálculos da área da Física, além de estar perfeitamente alinhado ao que propõe o modelo de 

currículo escolar vigente. Os professores relataram ainda sentir-se extremamente motivados a 

adotar suas ferramentas no ambiente de sala de aula, como fica bem evidenciado quando da 

leitura dos dados indicados no quadro 25.  

AV1 AV2 AV3 AV4

Usabilidade 6,7 7,5 6,7 6,7 6,9 Ótimo

Tecnologia 5,8 5,8 6,7 7,5 6,5 Ótimo

Física 8,3 7,5 8,3 9,2 8,3 Excelente

Pedagogia 5,8 5,8 7,5 6,7 6,5 Ótimo

Resultado Geral do Aplicativo 6,7 6,7 7,3 7,5 7,0 Ótimo

Requisitos Avaliados
Notas por Avaliador Nota Final do 

Requisito

Conceito 

Qualitativo
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Quadro 25 - Resultados da avaliação do aplicativo educacional Applets PhET 

01 ► Disponibilidade. 

 
 

02 ► Facilidade de instalação ou acesso. 

 
03 ► Facilidade de Aprendizagem e 

Clareza das Informações. 
 

04 ► Qualidade do design e construção. 

 
05 ► Suporte para a Aplicação de 

Conceitos de Física. 
 

06 ► Suporte para a Resolução de 
Problemas. 

 
07 ► Adequação ao currículo escolar. 

 
08 ► Motivação ao uso. 
 

 
 

 

Já o gráfico 7 detalha a pontuação média atribuída pelos professores participantes a cada 

um dos aspectos pesquisados através do instrumental de avaliação da aplicação do produto 

educacional. 

 

Gráfico 7 – Pontuação obtida em relação aos aspectos pesquisados no Applets PhET. 

 

 

De acordo com o gráfico anterior, destacam-se os seguintes resultados: 

1
0

,0

8
,3

1
0

,0

1
0

,0

8
,3

9
,2

7
,5

8
,3

9
,2

8
,3

8
,3

9
,2

1
0

,0

8
,3

8
,3

9
,2

1 2 3 4

V
A

LO
R

ES
 O

B
TI

D
O

S 

PROFESSORES AVALIADORES

PONTUAÇÃO MÉDIA POR ASPECTO

Usabilidade

Tecnologia

Física

Pedagogia



 

 
24 

 

• Quanto ao “Aspecto de Usabilidade” é possível observar que este requisito recebeu 

avaliação extremamente positiva por parte de todos os pesquisados, o que representa uma 

condição de não apresentar praticamente nenhuma dificuldade no processo da sua aquisição e 

de acesso a seus recursos. 

• Quanto aos “Aspectos de Tecnologia” o aplicativo Applets PhET oferece características 

extremamente positivas, oferecendo completa clareza nas informações exibidas e design gráfico 

de qualidade superior, praticamente não apresentando deficiências conceituais no modelo 

adotado no projeto de desenvolvimento de suas ferramentas, evidenciando, sobretudo, sua 

facilidade de uso como ferramenta educacional e rápida e facilitada curva de aprendizagem. 

• Quanto ao “Aspecto de Ensino da Física” o software obteve mais uma vez a avaliação 

de possuir excelente qualidade, o que significa que esta ferramenta está fortemente 

fundamentada aos preceitos da Física e demonstra ser extremamente capaz de ser utilizada de 

forma a resolver problemas pertinentes ao tema explorado. É uma ferramenta realmente eficaz 

no apoio ao ensino de Física, na visão dos professores colaboradores. 

• Quanto aos “Aspectos Pedagógicos” sua avaliação indica que este software está 

completamente alinhado às necessidades pedagógicas presentes e possui ótima confiabilidade 

conceitual e de objetividade, apresentando ainda extrema tendência à sua aceitação como 

ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem de Física. 

Em um resumo conceitual, podemos afirmar que Applets PhET é um software que oferece 

facilidade de aquisição, confiabilidade conceitual, colabora e alcança plenamente os objetivos 

pedagógicos. Como recurso educacional serve de apoio aos professores e permite controle total 

de seus recursos por parte dos estudantes. De acordo com o relato dos professores participantes 

da pesquisa o aplicativo apresenta fácil aplicação em ambiente escolar e os alunos se 

demonstraram motivados quando de seu uso, o que demonstra sua facilidade de adoção dentro 

do contexto escolar. 

Ao visualizarmos o resultado da avaliação, observamos que todos os oito indicadores de 

valor tendem ao extremo direito, caracterizando como extremamente favoráveis os atributos do 

aplicativo. Em uma escala de 1 (um) a 10 (dez) podemos destacar este software como possuindo 

‘Excelente Qualidade’, de acordo com o exposto no quadro 26, que apresenta os valores 

estatísticos a partir das notas obtidas para a avaliação, conforme as fórmulas dispostas no item 

5.2.3 que trata do método avaliativo. 
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Quadro 26 - Valores obtidos na avaliação do software Applets PhET. 

 

 

A avaliação do software Applets PhET, realizada pelos professores colaboradores da 

aplicação do produto educacional, permitiu definir seu perfil quanto aos aspectos de qualidade 

percebida, onde este obteve a excelente média geral no valor de 9,2 de acordo com o que 

apresenta o quadro de categorização (quadro 11, seção 5.2.3) que trata do modelo de avaliação 

adotado como referencial para a confecção deste relatório de avaliação de software educacional. 

Esse valor indica que o aplicativo possui uma excelente qualidade. 

 

 

5.3.8 Avaliação do aplicativo Leis de Newton 

 

 

Como evidenciado no quadro 27, com base nos relatos dos professores colaboradores, 

constata-se que o aplicativo Leis de Newton avaliado possui excelente disponibilidade e 

facilidade de acesso e de aprendizagem, apresentando também extrema clareza na qualidade 

das informações por ele fornecidas, enquanto que seu estilo e a estrutura de sua interface 

possuem qualidade praticamente excelentes. O suporte à aplicação dos conceitos da Física por 

ele efetuado é excelente, possuindo ainda um ótimo suporte à resolução de problemas, além de 

estar de alinhado com o que propõe o modelo de currículo escolar vigente e atuando como 

motivador de seu próprio uso por conta de sua dinâmica lúdica. 

 

Quadro 27 - Resultados da avaliação do aplicativo educacional Leis de Newton 

01 ► Disponibilidade. 
 

 
02 ► Facilidade de instalação ou acesso. 

 
03 ► Facilidade de Aprendizagem e 

Clareza das Informações. 

 

AV1 AV2 AV3 AV4

Usabilidade 10,0 8,3 10,0 10,0 9,6 Excelente

Tecnologia 8,3 9,2 7,5 8,3 8,3 Excelente

Física 9,2 8,3 8,3 9,2 8,8 Excelente

Pedagogia 10,0 8,3 8,3 9,2 9,0 Excelente

Resultado Geral do Aplicativo 9,4 8,5 8,5 9,2 8,9 Excelente

Requisitos Avaliados
Notas por Avaliador Nota Final do 

Requisito

Conceito 

Qualitativo
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04 ► Qualidade do design e construção. 

 
05 ► Suporte para a Aplicação de 

Conceitos de Física. 

 
06 ► Suporte para a Resolução de 

Problemas. 

 
07 ► Adequação ao currículo escolar. 

 
08 ► Motivação ao uso. 

 

 
 

O gráfico 8 detalha a pontuação média atribuída pelos professores participantes a cada 

um dos aspectos pesquisados através do instrumental de avaliação da aplicação do produto 

educacional. 

 

Gráfico 8 – Pontuação obtida em relação aos aspectos pesquisados no Leis de Newton. 

 

 

De acordo com o gráfico citado acima, destacam-se os seguintes resultados: 

• Quanto ao “Aspecto de Usabilidade” é possível observar que neste requisito o aplicativo 

Leis de Newton recebeu avaliação praticamente perfeita por parte de todos os pesquisados, o 

que representa uma condição de não apresentar praticamente nenhuma dificuldade no processo 

de sua aquisição e também de seu acesso. 

• Quanto aos “Aspectos de Tecnologia” o aplicativo oferece características extremamente 

positivas, oferecendo completa clareza nas informações exibidas e design gráfico de qualidade 
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superior, praticamente não apresentando deficiências conceituais no modelo adotado no projeto 

de desenvolvimento de suas ferramentas, evidenciando sobretudo sua facilidade de uso como 

ferramenta educacional e rápida e facilitada curva de aprendizagem. 

• Quanto ao “Aspecto de Ensino da Física” o software obteve uma avaliação 

extremamente alta, demonstrando se tratar de um software de excelente qualidade, isto denota 

a eficiência desta ferramenta como ferramenta de apoio ao ensino de Física, conceito esse 

corroborado pela avaliação dos professores colaboradores. 

• Quanto aos “Aspectos Pedagógicos” sua avaliação indica que este software está 

completamente alinhado às necessidades pedagógicas presentes e possui extrema 

confiabilidade conceitual e de objetividade, apresentando ainda notada tendência à sua 

aceitação como ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem de Física. 

Em um resumo conceitual, podemos afirmar que o aplicativo Leis de Newton é um 

software que oferece facilidade de aquisição, confiabilidade conceitual, colabora e alcança os 

objetivos pedagógicos. Como recurso educacional serve de apoio aos professores e permite 

total controle por parte dos estudantes. 

O aplicativo apresenta fácil aplicação em ambiente escolar e é voltado também ao uso 

fora deste ambiente. Os alunos demonstraram interesse e se sentiram motivados devido à sua 

dinâmica diferenciada, em formato de quis, o que vem demonstrar sua facilidade de adoção 

dentro do contexto escolar. 

Ao visualizarmos o resultado da avaliação, observamos todos os oito indicadores de valor 

tendem completamente para o extremo direito do gráfico, caracterizando como extremamente 

positivos os atributos do aplicativo. Em uma escala de 1 (um) a 10 (dez), podemos destacar este 

software como possuindo ‘Excelente Qualidade’, de acordo com o quadro 28, que apresenta os 

valores estatísticos a partir das notas obtidas para a avaliação, fazendo uso das fórmulas 

dispostas no item 5.2.3 que trata do modelo do método avaliativo. 

 

Quadro 28 - Valores obtidos na avaliação do software Leis de Newton. 

  

AV1 AV2 AV3 AV4

Usabilidade 10,0 8,3 10,0 10,0 9,6 Excelente

Tecnologia 8,3 9,2 7,5 8,3 8,3 Excelente

Física 9,2 8,3 8,3 9,2 8,7 Alto

Pedagogia 10,0 8,3 8,3 9,2 9,0 Alto

Resultado Geral do Aplicativo 9,4 8,5 8,5 9,2 8,9 Excelente

Requisitos Avaliados
Notas por Avaliador Nota Final do 

Requisito

Conceito 

Qualitativo
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A avaliação do software Leis de Newton permitiu definir seu perfil quanto aos aspectos 

de qualidade percebida, onde este obteve a excelente média geral no valor de 8,9 de acordo com 

o que apresenta o quadro de categorização (quadro 11, seção 5.2.3) que trata do modelo de 

avaliação adotado como referencial para a confecção deste relatório de avaliação de software 

educacional. Esse valor indica que o aplicativo possui uma excelente qualidade e altíssima 

possibilidade de adoção como ferramenta de auxílio à aprendizagem da Física. 

 

 

5.3.9 Comparativo entre todos os aplicativos do produto educacional 

 

 

Conforme as avaliações de todos os professores participantes, foi possível ainda fazer um 

comparativo geral de todos os aplicativos constantes do produto educacional (Quadro 29 e 

gráfico 9), dispondo lado a lado os dados estatísticos gerais de desempenho dos softwares, 

destacando principalmente os requisitos avaliados de acordo com o quadro de categorização 

(quadro 11, seção 5.2.3) que trata do modelo de avaliação adotado como referencial para a 

confecção deste relatório de avaliação de software educacional. 

 

Quadro 29 - Valores obtidos nas avaliações dos aplicativos do Produto Educacional. 

 

 

Gráfico 9 – Comparativo de desempenhos dos aplicativos do Produto Educacional. 

 

Usabilidade Tecnologia Física Pedagogia

WebCalc 9,8 8,3 6,5 6,7 7,8 Excelente

Física in Mãos 8,8 6,0 6,9 7,5 7,3 Ótimo

Movimentos 9,8 8,1 8,1 9,2 8,8 Excelente

FísicaApp 8,8 6,5 6,3 6,7 7,0 Ótimo

Objetos NOA 6,3 8,5 7,3 7,5 7,4 Ótimo

Laboratório Virtual CDDF 6,9 6,5 8,3 6,5 7,0 Ótimo

Applets PhET 9,6 8,3 8,8 9,0 8,9 Excelente

Leis de Newton 9,6 8,3 8,7 9,0 8,9 Excelente

Aspectos Analisados
Aplicativo Avaliado

Nota Final do 

Aplicativo

Conceito Final do 

Aplicativo
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5.3.10 Avaliação do produto educacional 

 

 

A avaliação geral do produto se deu também através de relatos dos professores 

colaboradores, concluído com base no instrumental de avaliação a que estes tiveram acesso e 

procederam à sua resposta após o período de apreciação e/ou aplicação do produto no ambiente 

de sala de aula das escolas públicas em que estes colaboradores lecionam. Dentre os quatro 

avaliadores, somente um teve supervisão e apoio no acompanhamento de aplicação do produto 

educacional, a fim de se cumprir as normas do estágio supervisionado proposto pela grade de 

ensino do Mestrado Nacional Profissional em Ensino da Física – MNPEF, enquanto que os 

outros três não dispuseram desse acompanhamento mais próximo, o que os propiciou respostas 

mais livres e independentes, uma vez que não tinham qualquer vínculo físico ou afetivo com o 

autor do produto educacional proposto. 

De uma maneira geral as repostas foram colhidas após o período determinado para a 

aplicação do produto (primeiro semestre de 2018), em datas próximas no mês de julho deste 

mesmo ano e tiveram sua interpretação e divulgação devidamente autorizada por seus autores 

e se encontram disponíveis nos anexos desta dissertação. 

As questões aplicadas no questionário de avaliação estavam voltadas à constatação da 

qualidade atingida nos aspectos Filosófico-Educacionais que envolvem a adequação e 

contextualização, estímulo e levantamento de hipóteses, desenvolvimento da autonomia e 

aprendizagem individual e do trabalho coletivo. Nos aspectos Didático-Metodológicos, que 

engloba a organização das sequências didáticas, utilidade das estratégias de ensino-

aprendizagem, atividades práticas, planejamento e integração ao currículo escolar e, por fim, 

em aspectos Materiais, que tratam da associação conceitual entre texto e imagem, clareza e 

adequação da linguagem, formatação gráfica, motivação e incentivo ao uso de tecnologia.  

Estas questões estavam de acordo com o proposto no modelo de avaliação proposto por 

este produto e dispunham de seis níveis de resposta que partiam da plena discordância e iam 

até a concordância plena sobre a indagação proposta, possibilitando então a classificação de 

nosso produto educacional partindo do conceito de péssimo até o nível máximo determinado 

pelo conceito excelente.  

De acordo com estes parâmetros, o nível conceitual alcançado por nosso produto 

educacional está representado graficamente no quadro 30. 
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Quadro 30 – Resultados por itens da avaliação do Produto Educacional 

01 ► Adequação e Contextualização. 

 

 
02 ► Levantamento de Hipóteses. 

 
03 ► Suporte à Autonomia. 

 
04 ► Suporte ao Aprendizado. 

 
05 ► Organização da Sequência 

Didática. 

 
06 ► Estratégias de Ensino-

Aprendizagem da Física 

 
07 ► Disponibilidade de Atividades 

Práticas. 

 
08 ► Planejamento e Adequação ao 

Currículo Escolar. 

  
09 ► Associação Contextual 

 
10 ► Clareza e Adequação. 

 
11 ► Qualidade do design e construção 

do produto. 

 
12 ► Motivação e Incentivo ao uso de 

Tecnologia. 

 
 

Foi possível então constatar que o produto educacional proposto possui, de acordo com 

os entrevistados, excelente adequação e contextualização, excelente suporte ao levantamento 

de hipóteses, ótimo suporte à autonomia e também ótimo suporte à aprendizagem de conceitos 

físicos, possuindo também excelente organização da sequência didática e ótimas estratégias de 

ensino e aprendizagem da Física, ótima disponibilidade de atividades práticas, ótima adequação 

ao currículo escolar e suporte ao planejamento das aulas. Ele apresentou também excelente 

clareza na exposição de seus conceitos e excelente adequação aos mesmos, apresentando 

excelente qualidade na sua construção e concepção gráfica, cumprindo de maneira excelente 
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seu propósito de ser ferramenta motivadora do ensino-aprendizagem da Física no âmbito do 

semestre inicial do 1º Ano do Ensino Médio das escolas públicas. 

O gráfico 10 detalha a pontuação média atribuída pelos professores participantes a cada 

um dos aspectos pesquisados através do instrumental de avaliação da aplicação do produto 

educacional. 

 

Gráfico 10 – Pontuação obtida em relação aos aspectos pesquisados no Produto Educacional. 

 

 

De acordo com o gráfico citado acima, destacam-se os seguintes resultados: 

• Quanto aos “Aspectos Filosófico-Educacionais” é possível se observar que neste 

requisito o produto esteve muito perto da excelência de acordo com dois dos três pesquisados, 

enquanto um indicou produto de excelente qualidade, o que representa que ele cumpre com 

todos os requisitos desse aspecto. 

• Quanto aos “Aspectos Didático-Metodológicos” o produto oferece características 

extremamente positivas, demonstrando que ele cumpre com sua função de ser uma ferramenta 

que o professor utilizará para o aprimoramento das atividades e aulas realizadas na escola. 

• Quanto aos “Materiais e de usabilidade” o produto obteve uma avaliação extremamente 

alta, demonstrando se tratar de um produto de excelente qualidade, denotando o esmero na sua 

construção e sua facilidade de uso como ferramenta de apoio ao ensino de Física. 

Em um resumo conceitual, podemos afirmar que o produto ‘Usando Aplicativos de Física 

no Ensino Médio: Um Guia para Professores com Dificuldade em Tecnologia’ cumpriu, em um 

ambiente de pesquisa avaliativa de sua concepção e conceitos, todas as metas às quais se propôs 

alcançar como ferramenta de apoio do ensino de Física voltado aos professores do ensino 
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público com pouca ou nenhuma intimidade com as novas tecnologias educacionais, 

demonstrado confiabilidade conceitual e colaborando com os objetivos pedagógicos. 

Ao visualizarmos o resultado da avaliação, observando-se todos os doze indicadores, 

notamos que oito deles apresentam valores que tendem completamente para o extremo direito 

do gráfico, caracterizando como extremamente positivos os atributos do produto. Em uma 

escala de 1 (um) a 10 (dez), podemos destacar este produto como possuindo ‘Excelente 

Qualidade’, de acordo com o quadro 31, que apresenta os valores estatísticos a partir das notas 

obtidas para a avaliação, fazendo uso das fórmulas dispostas no item 5.2.3 que trata do modelo 

do método avaliativo. 

 

Quadro 31 - Valores obtidos na avaliação do Produto Educacional. 

  

 

A avaliação do produto educacional, realizada pelos professores colaboradores quando 

da aplicação do instrumental avaliativo, permitiu definir seu perfil quanto aos aspectos de 

qualidade percebida, onde este obteve a excelente média geral no valor de 8,0 de acordo com o 

que apresenta o quadro de categorização (quadro 11, seção 5.2.3) que trata do modelo de 

avaliação adotado como referencial. Esse valor vem corroborar o conceito de que o produto 

educacional possui uma excelente qualidade e altíssima possibilidade de adoção como 

ferramenta de auxílio à aprendizagem da Física. 

  

AV1 AV2 AV3 AV4

Filosófico Educacionais 7,9 7,5 7,9 8,8 8,0 Excelente

Didático Metodológicos 7,9 7,5 8,3 7,5 7,8 Ótimo

Materiais e de Usabilidade 9,2 7,1 7,5 9,2 8,2 Excelente

Resultado Geral do Aplicativo 8,3 7,4 7,9 8,5 8,0 Excelente

Requisitos Avaliados
Notas por Avaliador Nota Final do 

Requisito

Conceito 

Qualitativo
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Essa dissertação de mestrado teve como principal objetivo a apresentação do Produto 

Educacional ‘Usando Aplicativos de Física no Ensino Médio: Um Guia para Professores com 

Dificuldade em Tecnologia’, que tem como proposta servir de incentivo e instrumental de 

atualização pedagógica aos profissionais do ensino de Física do ensino médio na adoção de 

softwares educacionais como ferramenta de apoio em suas atividades docentes no ambiente da 

sala de aula e para que possam se manter alinhados com novos métodos de ensino após sua 

utilização. Nosso produto pautou-se então por seguir um modelo que viesse a preencher uma 

lacuna existente: a da capacitação de nossos educadores que ainda não estão familiarizados com 

o uso de novas tecnologias. 

Procuramos pautar a necessidade de desenvolvimento desta ferramenta de acordo com o 

que indicavam trabalhos anteriores a este que já admitem que o ensino não só de Física mas 

como um todo já não pode se abster de utilizar ferramentas das quais os personagens principais 

do ensino-aprendizagem (os alunos) já dispõem e neles são proficiente há tempos. 

A versão inicial do modelo foi avaliada por quatro professores que ministram a disciplina 

de Física em escolas do ensino médio de Rolim de Moura, Estado de Rondônia. Este grupo de 

professores atuou na avaliação de oito softwares educacionais passíveis de serem aplicados em 

sua área docente, todos disponibilizados na internet, sem qualquer tipo de custo. 

Na avaliação da eficácia destes softwares utilizou-se um modelo que permitiu pontuar 

cada um deles, com base nos requisitos e atributos incorporados. Complementarmente, foi 

possível identificar pontos positivos e deficiências de cada software, a partir dos conceitos 

atribuídos pelos avaliadores a cada um dos quatro requisitos considerados e seus respectivos 

atributos. 

Quanto a avaliação do produto educacional como um todo, a colaboração dos docentes 

envolvidos possibilitou constatar a utilidade e adequação aos objetivos propostos. Como 

sugestão, os avaliadores destacaram a importância de se disponibilizar este produto educacional 

de forma gratuita via internet, de maneira que este se torne acessível a outros professores 

interessados em dispor desta ferramenta de apoio ao ensino, além de que o produto passasse 

por ampliação e revisões futuras. 

Por fim, espera-se que este trabalho contribua com futuros estudos sobre a necessidade 

de se capacitar os profissionais docentes em face aos novos modelos de ensino, notadamente 
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quanto à adoção de softwares educacionais para o ensino e aprendizagem do ensino de Física 

no Ensino Médio, resultando na melhoria do ensino e aprendizagem. 
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Formulários de autorização de divulgação da pesquisa e dos dados advindos do 

Questionário utilizado como instrumental de avaliação do produto educacional. 

Avaliador I – Professor Roberto Campos de Oliveira. 

Avaliador II – Professora Andréia Toniato. 

Avaliador III – Professor Walter Luiz Miranda. 

Avaliador IV – Professora Carolina Souza Silva. 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
38 

 



 

 
39 

 



 

 
40 

 



 

 
41 

 



 

 
42 

 



 

 
43 

 



 

 
44 

 



 

 
45 

 



 

 
46 

 



 

 
47 

 



 

 
48 

 

 

  



 

 
49 

 



 

 
50 

 



 

 
51 

 



 

 
52 

 



 

 
53 

 



 

 
54 

 



 

 
55 

 



 

 
56 

 



 

 
57 

 



 

 
58 

 



 

 
59 

 

 

  



 

 
60 

 



 

 
61 

 



 

 
62 

 



 

 
63 

 



 

 
64 

 



 

 
65 

 



 

 
66 

 



 

 
67 

 



 

 
68 

 



 

 
69 

 



 

 
70 

 

 

  



 

 
71 

 



 

 
72 

 



 

 
73 

 



 

 
74 

 



 

 
75 

 



 

 
76 

 



 

 
77 

 



 

 
78 

 



 

 
79 

 



 

 
80 

 



 

 
81 

 

 

 



 

 
82 

 

APÊNDICE B – PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

Produto Educacional: Livro em formato de Guia Pedagógico ‘Usando Aplicativos de 

Física no Ensino Médio: Um Guia para Professores com Dificuldade em Tecnologia’.  
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