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Este trabalho apresenta uma estratégia didática desenvolvida em sala de aula, com uma 
turma da segunda série do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio Nossa 
Senhora da Assunção, localizada em Caçapava do Sul, RS. Tal instrumento se 
constituiu numa tentativa de minimizar os problemas vivenciados no ensino de física e 
buscou, por meio da interdisciplinaridade, combater as dificuldades dos estudantes, 
proporcionando-lhes experiências de aprendizagem mais eficientes através de 
dispositivos pedagógicos atualizados e pertinentes ao cotidiano dos envolvidos no 
processo. Foram desenvolvidas, sob a orientação de professoras da turma e de 
estudantes do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade 
Federal do Pampa, Campus Bagé - RS, atividades experimentais e produção de vídeos 
referentes ao estudo do calor, suas formas de transmissão, efeito sobre as mudanças 
de fase, cálculo da irradiação do Sol segundo a inclinação dos raios solares e o 
movimento aparente das estrelas. Tais atividades, desenvolvidas em conjunto pelas 
disciplinas de Física e Seminário Integrado, além de evidenciar o caráter interdisciplinar 
buscaram destacar a importância da articulação do conhecimento. Na tentativa de 
promover uma aprendizagem efetiva foram utilizadas estratégias diversificadas e 
capazes de, além de fornecer os saberes necessários para o desenvolvimento das 
atividades propostas também produzirem a motivação e gosto pelo trabalho, investindo 
na leitura e discussão de artigos, coleta de dados em livros didáticos e na Internet e, a 
partir daí realizando experimentos, produzindo e divulgando vídeos, confeccionando 
roteiros e relatórios. Todas as atividades foram desenvolvidas buscando aproximação 
com a teoria de aprendizagem formulada por Vygotsky, promovendo o trabalho 
colaborativo, a interatividade e o protagonismo do estudante ao atuar ativamente na 
construção de suas aprendizagens bem como o papel mediador do professor, desta 
forma atendendo as recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais e do 
Regimento que fundamenta o Ensino Médio Politécnico. 


