
Estudando conceitos científicos através de 
medidas de grandezas físicas 

 

• Profa. Ângela Maria Hartmann 
• Prof. Daniel da Silva Silveira 
• Profa. Mara Elisângela Jappe Goi 



Encontros 

• 10 encontros de 3 horas, às terças-feiras, a partir das 13h30. 

• 1 hora de atividades a distância 

• Total: 40 horas 

OBS: número de horas no certificado depende da frequência 
e da realização das atividades a distância. 



Resultados 

• Pretende-se com esta proposta de curso:  
(i) ampliar a formação científica e tecnológica de professores e alunos da 
Educação Básica, de modo a tornar as medidas de grandezas simples e 
compostas um conhecimento fundamentado e provocador para pensar e 
avaliar seu uso cotidiano (escolar e pessoal);  
(ii) identificar as dificuldades epistemológicas enfrentadas no estudo de 
medidas de grandezas simples e compostas, e os conceitos científicos 
relacionados, de modo a compreender como acontece a aprendizagem nessa 
temática;  
(iii) criar uma comunidade de aprendizagem em que exista troca de ideias e 
apoio mútuo na identificação e solução de dificuldades de compreensão de 
conceitos científicos e o uso de unidades de medida;  
(iv) divulgar de forma ampla os resultados das aprendizagens dos participantes 
na área da Matemática e Física;  
(v) propor uma abordagem metodológica inovadora de conhecimentos 
matemáticos e físicos. 

 



Avaliação 

• A avaliação será orientada por uma metodologia dialógica, de 
escuta continua do “produzir coletivo”, que utilizará como suporte 
tecnológico de registros das interações:  

1) um “diário de bordo” coletivo e virtual com impressões sobre as 
dificuldades e aprendizagens da temática abordada;  

2) um glossário de conceitos científicos elaborado de forma coletiva 
na plataforma Moodle/Unipampa;  

3) um repositório virtual com informações sobre as atividades 
desenvolvidas e produções geradas durante o curso.  

 



Produtos do Curso 

Espera-se gerar durante e a partir do curso os seguintes produtos:  

1) um diário de bordo virtual produzido por equipes de até cinco 
participantes;  

2) um glossário virtual com as grandezas e os conceitos estudados no 
curso;  

3) publicação de, no mínimo, três notícias sobre atividades realizadas 
durante o curso em portal do projeto do campus Caçapava do Sul;  

4) redação de três capítulos de livro: (i) com os conteúdos teóricos 
trabalhados durante o curso; (ii) com reflexões sobre experiências 
educativas vivenciadas durante a realização do curso; (III) com relato 
das produções e reflexões dos participantes do curso a partir das 
atividades do curso. 



Destaques do Curso 

• Atendendo a orientação do artigo 17 do regulamento, o professor que 

manifestar reconhecido envolvimento e comprometimento com as ações do 

projeto será escolhido para integrar a atividade de "viagem  orientada  a 

centros  de  referência  em  ciência  e  tecnologia  (C&T)".  

• Além de um professor, será selecionado um aluno, com reconhecido 

envolvimento e comprometimento com as ações do projeto para integrar uma 

viagem de estudos no Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS (MCT-PUCRS). 

O MCT-PUCRS caracteriza-se como  uma área de exposição pública permanente 

(mais de 10 mil metros quadrados), onde cerca de 700 equipamentos interativos 

estão expostos para visitação diária. O Museu apresenta exposições temáticas, 

que abordam questões atuais e cotidianas da sociedade.  


