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Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
Departamento de Física de Ji-Paraná - DEFIJI 
Campus de Ji-Paraná 
 

PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO EMENTA DA DISCIPLINA DO CURSO 

CURSO:  LICENCIATURA EM FÍSICA Introdução a didática. Tendências 
Pedagógicas e suas implicações no 
Ensino de Física. A Prática Pedagógica no 
cotidiano escolar e o Ensino da Física. 

Análise das principais estratégias 
metodológicas utilizadas no Ensino de 

Física. Outras abordagens pedagógicas. 
O planejamento curricular do ensino de 
física na educação básica. Avaliação da 
aprendizagem no ensino de física. 
Integração entre a Física e os Temas 

Transversais neste nível de ensino. 
PCN`s. 

DISCIPLINA:   DIDÁTICA E 
METODOLOGIA DO ENSINO 
DE FÍSICA 

CÓDIGO:  

PROFESSOR:  Dr. Carlos Mergulhão Júnior 

COORDENADOR: Dr. Marco Polo Moreno de Souza 

PERÍODO: 
noturno 

SEMESTRE:  2o/2021 ANO:  2022 

TURMA:  6o Período de Física CRÉDITOS:  04 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:  80 PRÁTICA:  ---- TOTAL:  80 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO 

Proporcionar ao acadêmico os fundamentos da didática e as principais metodologias, materiais e recursos 
didáticos utilizados no Ensino de Física, subsidiando-os assim para a futura prática docente. 

 

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO 

Preparar o aluno para a prática do ensino de física. 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA 

- Aulas expositivas (presenciais) e discursivas em sala de aula (atividades síncronas); 
- Aplicação de trabalhos em grupo e de pesquisas orientadas para casa visando o aprofundamento 

dos temas explorados em aula (atividades assíncronas). 

 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

UNIDADE 1 – Introdução à Didática 

1.1 A Didática como teoria do ensinar e aprender: 
conceitos e objetivos 
1.2 Didática e as tendências pedagógicas 

UNIDADE 2 – Tendências Pedagógicas e suas 

implicações no Ensino de Física 

2.1 As tendências pedagógicas e suas implicações no 
Ensino de Física 

UNIDADE 3 – A Prática Pedagógica no 

cotidiano escolar e o Ensino da Física 
3.1 A Prática Pedagógica no cotidiano escolar e o 
Ensino da Física 
3.2 Teorias e práticas no Ensino Fundamental. 
Discussão sobre as diferenças teóricas e práticas na 
educação de Ciências no Ensino Fundamental. 
Utilização de Laboratório de Ensino de Ciências 

3.3 Teorias e práticas no Ensino Médio. Discussão 
sobre as diferenças teóricas e práticas na educação 

do Ensino Médio. Utilização de Laboratório de Ensino 
da Física 
3.4 Elaboração do Projeto de Ensino dos conteúdos 
de Ciências no Ensino Fundamental e de conteúdos 
de Física no Ensino Médio 

3.5 Elaboração do Relatório de Atividades 

UNIDADE 4 – Análise das principais 

estratégias metodológicas utilizadas no 
Ensino de Física 
4.1 As orientações dos PCN`s 
4.2 O papel da experimentação no ensino de Física 
4.3 Modelização em Física: conteúdos de Física e suas 
formas de apreensão 
4.4 Uso de experimentos de baixo custo no ensino de 

Física 
4.5 Problematização e resolução de problemas no 

ensino de Física 
4.6 Materiais didáticos e recursos tecnológicos 
aplicados no ensino de Física: livros didáticos e 
paradidáticos, manuais de atividades experimentais, 
artigos de jornais e revistas, vídeos, TV, sites, blogs, 

softwares interativos, objetos virtuais de 
aprendizagem, filmes, entre outros 
4.7 Plano nacional do livro didático 
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UNIDADE 5 – Outras abordagens 
pedagógicas 
5.1 Concepções alternativas 

5.2 Mudança Conceitual e Transposição didática 
5.3 Aprendizagem significativa 
5.4 Mapas e redes conceituais 

UNIDADE 6 – O planejamento curricular do 
ensino de física na escola básica 
6.1 Fundamentação do planejamento curricular  

6.2 Tipos de planejamento 
6.3 Etapas de construção dos planos de ensino e 
de aula 

UNIDADE 7 – Avaliação da aprendizagem no 

ensino de física 

7.1 Fundamentação e formas de avaliação da 
aprendizagem no ensino de física 

UNIDADE 8 – Integração entre a Física e os 

Temas Transversais neste nível de ensino. 
PCN`s 
8.1 Proposição e discussão sobre metodologias que 
promovam a integração entre a Física e os Temas 
Transversais 
8.2 Novos Parâmetros Curriculares e o ensino de 

Física 

 
 

 

CRONOGRAMA DE AULAS 

 

Data Conteúdo a ser abordado 

28/04/2022 e 5/05/2022 Conteúdos das unidades 1 e 2 

12/05/2022 a 16/06/2022 Conteúdos das unidades 3 e 4 

23/06/2022 AVALIAÇÃO 1 

30/06/2022 e 7/07/2022 Conteúdos da unidade 5 

14/07/2022 a 28/07/2022 Conteúdos das unidades 6,7 e 8 

04/08/2022 AVALIAÇÃO 2 

 
 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO 

A avaliação será de forma diagnóstica, formativa e somativa e de forma continua. Os critérios dessa avaliação 
serão da seguinte forma: 

-  Avaliação diagnóstica: será feita no início das aulas e visa avaliar o quanto os alunos dominam 
determinados conhecimentos e habilidades, com o objetivo de verificar o que o aluno já sabe sobre os 
conteúdos da disciplina (conhecimentos prévios) e suas necessidades.  
- Avaliação formativa: será feita ao longo do curso e tem como objetivo acompanhar a evolução da aquisição 
e construção de conhecimento do aluno, ao mesmo tempo em que fornece subsídios para o professor 
compreender como está sendo o seu processo de ensino. Não há atribuição de nota. É uma avaliação do 
processo de ensino-aprendizagem. Essa avaliação permitirá a coleta de evidências, críticas e sugestões, pelo 

aluno e pelo professor, da eficiência do ensino-aprendizagem para a correção rápida da rota educativa. Ela 
será feita mediante o uso de um portifólio que, além de descrever as etapas de estudo dos alunos, deverá 
conter observações individuais dos alunos sobre as dificuldades na aprendizagem dos conteúdos ensinados 
além de fazerem uma autoavaliação. O portifólio deverá ser construído pelos alunos ao longo do curso e será 

compartilhado em sala de aula. Nesse momento de compartilhamentos dos portifólios, serão feitas discussões 
na sala de aula visando avaliar não somente o processo de aprendizagem dos alunos como também o 
processo de ensino do professor.  

- Avaliação somativa: será aplicado 2 avaliações escritas e a será cobrado o desenvolvimento de trabalhos 
escritos e pesquisas orientadas para casa com apresentação desses trabalhos em sala de aula.  
Assim, serão computadas 3 notas sendo cada nota calculada da seguinte forma: 0 a 4 pontos para a média 
dos trabalhos escritos e 0 a 3 pontos para cada avaliação escrita. A Nota Final será calculada pela soma das 
3 notas descritas acima. 
Se Nota Final, numa escala de 0 a 10, for igual ou maior que 6,0 (seis) e se tiver 75% da frequência nas 

aulas então o aluno estará aprovado, conforme determina as resoluções da UNIR. Caso não consiga 
aprovação, o aluno pode uma avaliação substitutiva. A prova substitutiva será aplicada no final do curso e 
tem por finalidade substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. 
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Ji-Paraná, 18/04/2022. 
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