
 
Título da Disciplina: Atividades Computacionais para o Ensino Médio e Fundamental  

Nome do Professor responsável: Fábio Fagundes Leal  

Carga horária total: 60 horas  

Número de créditos: 4  

Caráter: optativa  

 

Ementa:  

Modelagem e simulação computacionais de eventos físicos. Aquisição e análise de dados em experimentos 

didáticos. Disponibilização e uso de materiais didáticos na rede. Estratégias de uso de recursos computacionais 

no Ensino de Física.  

 

Objetivos gerais e específicos:  

Reconhecer recursos computacionais em geral para o ensino de Física nas escolas.  

Conhecer e usar o computador, internet, mídias diversas, softwares de aquisição de dados em experimentos e 

de modelagem e simulação computacionais.  

Desenvolver sistemas e ferramentas computacionais próprias para aplicação em sala de aula.  

Analisar resultados obtidos e avaliar impactos e limites dos recursos.  

Conteúdo programático:  

Computador e internet: ferramentas indispensáveis para o ensino de Física no século XXI. Mídias digitais e 

compartilhamento de materiais didáticos.  

Linux: apresentação do sistema e seus recursos.  

Ferramentas de integração entre atividades computacionais e experimentais no ensino de Física.  

Sistemas de aquisição automática e análise de dados coletados em experimentos.  

Estratégias para o uso de ferramentas computacionais no Ensino de Física.  

Modelagem e Simulação computacional: ferramentas, possibilidades e limitações.  

 

Estratégias de ensino:  

A carga horária da disciplina estará distribuída em três categorias:  

Aulas teóricas com apresentação de conteúdos, aplicações e discussões.  

Aulas práticas de laboratório com utilização de recursos experimentais e computacionais.  

Aulas práticas da teoria com resolução de problemas em grupos, leitura e discussão de temas selecionados, 

apresentações dos alunos de aplicações didáticas e utilização de recursos didáticos. 

Sistema de avaliação:  

Elementos da avaliação: participação em aulas, realização das tarefas propostas (resolução de problemas em 

grupo, desenvolvimento de ferramentas computacionais, apresentação de aplicação didática, leitura e 

discussão de textos) e duas provas no decorrer do período letivo.  

Em alguns casos os alunos poderão refazer as atividades para alcançar o conceito mínimo.  

O conceito final será uma média das notas obtidas nas provas e tarefas.  
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