
1 1 1 1 –––– INTRODUINTRODUINTRODUINTRODUÇÇÇÇÃOÃOÃOÃO

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais,o 

Ensino Médio deve envolver de forma combinada o 

desenvolvimento de conhecimentos práticos 

contextualizados, que respondam às necessidades da 

vida contemporânea, e o desenvolvimento de 

conhecimentos mais amplos e abstratos , que 

correspondam a uma cultura geral e a uma visão de 

mundo. A utilização de simulações computacionais 

entram em total harmonia com esta proposta, porque 

geram uma interação do aluno do conhecimento técnico 

científico desenvolvido em aulas expositivas com a 

realidade dos fenômenos que ocorrem em seu dia a dia 

e desta forma o estudante passa a perceber que as 

ciências fazem parte da nossa vida de uma forma geral e 

não apenas dentro de uma sala de aula.

Este projeto integra-se às atividades do Grupo de 

Pesquisa em Formação de Conceitos e Mudança 

Ontológica no Ensino de Física e Matemática criado em 

2005 pelo pesquisador e é apoiado por recursos do 

Projeto Universal/CNPq.

2 – METODOLOGIA

Este trabalho está sendo realizado com alunos 
do Ensino Médio e Educação Profissional da Escola 
Técnica Santo Inácio. Utilizamos o software 
Modellus para demonstrar fenômenos e funções 
estudadas em Eletrostática e Eletrodinâmica 
através de simulações computacionais. A 
metodologia utilizada é o POE(Predizer, observar 
e explicar),no primeiro momento é aplicado um 
pré teste, nesta fase o estudante preenche um 
questionário respondendo questões sobre 
diferença de potencial e corrente elétrica baseado 
apenas em seu senso comum, logo após opera e 
observa  uma simulação criada pelos 
pesquisadores anotando sua conclusão. O pós 
teste é aplicado em um terceiro momento para 
análise final dos resultados.
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3 3 3 3 –––– RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

A análise dos resultados foi feita através de um 

pós teste sobre os conceitos testados na simulação. 

Nos pós testes observamos:

I- Foi reduzida a concepção alternativa de tensão 

e corrente elétrica  sejam grandezas físicas  

equivalentes.

II – Fica entre os estudantes uma visão mais clara 

de que a tensão é a diferença de potencial entre 

polos e corrente o fluxo de cargas.

III – A simulação permitiu desenvolver os 

conteúdos posteriores em sala de aula com uma 

melhor compreensão dos conceitos pelos estudante;

IV- Ocorreu uma maior pré-disposição dos alunos 

para o aprendizado.

4 4 4 4 –––– CONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃO

Para que ocorra uma aprendizagem significativa é

necessário que tenhamos uma predisposição do 

aluno ao aprendizado. As simulações tornaram-se 

parte efetiva neste processo. O incentivo ao uso do 

computador permitiu não só a redução de 

concepções alternativas sobre tensão e corrente 

elétrica como um grande interesse dos estudantes 

pelo conteúdo. Acreditamos que o software Modellus

se tornará um excelente material de apoio didático, 

considerando os resultados obtidos.
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