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1. Título 

A Física do Cotidiano na Construção da Cidadania  

 

2. Resumo 

O ensino de Física, especialmente, como disciplina escolar, muitas vezes se restringe 

a matematização e a conteúdos presentes nas avaliações institucionais ou vestibulares. 

Entre os fatores que levam a este cenário estão a estrutura física das escolas e a formação 

dos professores que ministram a disciplina. Para atingir os objetivos apontados nos 

documentos oficiais, este projeto visa promover um curso de física conceitual e experimental 

voltado a jovens de baixa renda pertencentes ao Centro de Inclusão Social USP São Carlos 

(CIS-USP SC) cuja proposta está descrita no link < http://www3.eesc.usp.br/cis/>. Para tal, 

em parceria com o Instituto de Física de São Carlos, serão utilizados os laboratórios de 

ensino de Física e a Sala do Conhecimento. Nestes espaços os alunos serão submetidos à 

situações fenomenológicas que ilustrem a aplicação da Física à tecnologia e cotidiano. Os 

jovens utilizarão equipamentos e realizarão experimentos utilizados nos cursos de 

graduação, porém compatíveis com os conteúdos escolares da educação básica. Com isto, 

pretende-se munir os participantes de ferramentas conceituais que possibilitem a tomada de 

decisões, o exercício da cidadania por meio do conhecimento da ciência e a aproximação 

ao ambiente acadêmico universitário, desmistificando e motivando a opção à carreira 

científica. 

 

3. Finalidade e relevância, com síntese da bibliografia fundamental. 

Pautado nos documentos oficiais como a Base Nacional Comum Curricular e as 

Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais, o projeto irá abordar conteúdos de Física 

por meio de experimentos permitindo que os participantes utilizem os conhecimentos 

http://www3.eesc.usp.br/cis/
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adquiridos para o exercício da cidadania. Além disto, os jovens terão a possibilidade de 

compreender melhor a construção da ciência e o contato com laboratórios de referência 

internacional. Serão utilizados, também, roteiros experimentais que possibilitarão a 

construção de habilidades e competências fundamentais para a prática da ciência, o 

conhecimento do método científico e o uso das novas tecnologias da informação e 

comunicação.  

4. Objetivos 

Possibilitar a compreensão de fenômenos da natureza por meio de experimentos e 

construir uma base conceitual sólida de física, especialmente, nos tópicos mais presentes 

no cotidiano, desde a mecânica clássica até a física moderna. 

Do ponto de vista dos monitores, objetiva-se o desenvolvimento de habilidades 

relativas ao ensino de conceitos científicos, desde a escolha de experimentos pertinentes ao 

cotidiano que envolve os alunos até a transposição de conceitos científicos para uma 

linguagem acessível.  

5. Materiais e métodos, quando pertinente 

Serão utilizados roteiros e experimentos disponíveis nos laboratórios de ensino de 

física do IFSC e, eventualmente, materiais disponíveis na experimentoteca do Centro de 

Divulgação Científica e Cultural (CDCC-USP). 

A metodologia empregada nas práticas será pautada no sócio-interacionismo, 

privilegiando as metodologias ativas de aprendizagem. 
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6. Ações e detalhamento das atividades a serem desenvolvidas pelo(s) 

bolsista(s) 

Semanalmente, os jovens serão acolhidos em um dos laboratórios de ensino do IFSC 

ou na Sala do Conhecimento (laboratório de demonstrações) pelos monitores que mediarão 

discussões conceituais sobre um determinado tópico de física relacionado a uma aplicação 

cotidiana. A partir desta discussão, serão realizadas demonstrações experimentais e 

atividades práticas que permitam que os alunos compreendam o fenômeno na prática, 

relacionando conceitos abstratos a fenômenos concretos. Além disto, os jovens realizarão 

pesquisas científicas, uso de tecnologias e simuladores e serão introduzidos a escrita de 

relatórios experimentais. Os materiais serão disponibilizados de forma aberta na plataforma 

MOODLE, Google Sala de Aula e Google Drive. Entre os conteúdos, serão discutidos como 

funcionam os motores elétricos; de onde vem a energia elétrica; para quê servem as juntas 

de dilatação; como funcionam as fibras ópticas; entre outros. 

Entre as atividades dos bolsistas estão o planejamento e montagem da atividade 

experimental; preparo e disponibilização de planos de atividades e resumos técnicos; pré-

aula com reforço de matemática; acompanhamento e mediação de discussões e de 

experimentos e a correção de relatórios e exercícios. O público alvo é composto de jovens 

que tenham baixa renda e bom desempenho escolar e que residam, preferencialmente, nos 

bairros localizados nas vizinhanças do Campus 2 da USP em São Carlos. 

7. Resultados esperados e indicadores de acompanhamento 

O engajamento dos jovens em atividades escolares similares às realizadas no projeto 

como Feiras de Ciências, Olimpíadas Científicas e vestibulares é o melhor indicador de 

sucesso do projeto. Objetiva-se que ao final de um ciclo, os participantes sejam capazes de 
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relacionar os conceitos científicos aos instrumentos tecnológicos e ao cotidiano, construindo 

um significado ao ensino de Física e extrapolando para as demais disciplinas.  

Do ponto de vista dos monitores a comunicação científica, o uso de tecnologias para 

o ensino e o planejamento e execução de atividades educativas serão aprimoradas. Tais 

ferramentas são fundamentais, especialmente àqueles que pretendem seguir carreira 

acadêmica. 

 

8. Cronograma de execução 

Ago./2019 –  Seleção dos alunos participantes e bolsistas  

Set./2019 –  Início do projeto – Atividades teóricas e práticas 

Out./2019 –  Entrega dos relatórios das atividades práticas 

Out./2019 –  Apresentação de seminários na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

Nov./2019 –  Realização de simulados de Vestibulares e Olimpíadas 

Dez./2019 –  Elaboração de plano de estudos para as férias 

Jan./2020 –  Elaboração de vídeos sobre temas de Física no Cotidiano 

Fev./2020 –  Retorno das atividades teóricas e práticas 

Mar./2020 –  Atividades teóricas e práticas 

Abr/2020 –  Atividades teóricas e práticas 

Maio/2020 –  Participação na Olimpíada Brasileira de Física (OBF) e na Competição USP 

de Conhecimentos (CUCo) 

Jun./2020 –  Apresentação de Seminários 

Jul./2020 –  Entrega de relatório final e banner 

Ago./2020 –  Participação na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) 

e Apresentação de Banner em evento interno. 

9. Outras informações que sejam relevantes para o processo de avaliação 

Esta proposta representa a quarta etapa de uma bem-sucedida história. Criado em 

setembro de 2016 com o apoio do CIS, da PRCEU e da PRG por meio do projeto PUB, a 

primeira edição possibilitou a implementação uma disciplina eletiva com o tema “Física 
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Moderna Experimental” na Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha para 40 estudantes. 

Simultaneamente, foram selecionados 16 alunos da Escola Estadual Attilia Prado Margarido 

que, semanalmente, participaram de aulas práticas que abordaram temas da física 

(gravidade, termodinâmica, óptica, entre outros) que comumente são pautados em 

vestibulares e relacionados a situações do cotidiano dos estudantes, possibilitando a 

utilização de experimentos já estudados pelos graduandos do IFSC/USP. Os alunos 

selecionados também visitaram laboratórios nas áreas I e II do campus USP São Carlos, 

assistiram a palestras e outros eventos organizados pela Universidade. Tal projeto teve 

continuidade nas edições seguintes do PUB e, em 2018-2019 acompanhou 30 estudantes 

por semestre, contando com indicadores positivos em relação ao engajamento e diminuição 

da evasão. 

 

 


