
 

 

 

                                                                

 
 

SALA DE AULA INVERTIDA:

APRENDIZAGEM SOBRE

RESUMO  

O ensino de ciências vem passando por uma reestruturação baseada em competência e 
habilidades, usando como referencial a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), trazendo 
a necessidade de um ensino mais contextualizado e aplicável, ao mesmo tempo em que não 
pode deixar de trazer características de um ensino de conteúdos científicos. Corroborando 
com essa ideia, esse trabalho traz o relato do processo de ensino
produção de energia de maneira interdisciplinar, em aulas de física com alunos
ano do ensino médio, no Colégio Estadual João Francisco da Silva (Sítio do Quinto, Bahia). 
Essa abordagem tem o objetivo de apresentar temas de física de maneira interdisciplinar e 
contextualizada a realidade dos alunos. Inicialmente, os aluno
equipes com três alunos cada, sendo cada grupo responsável por estudar uma maneira de 
produção de energia elétrica. Em seguida, em sala de aula, foram realizados seminários 
baseados na metodologia Sala de Aula Invertida (BISHOP e 
se apresentavam como equipe técnica e abordagem do professor, baseada em Meirieu 
(1998), eram feita através da apresentação da seguinte situação
descoberta de fontes de areia propante (material utilizado com
assoalho rochoso advindos da perfuração de poços)
no interior do estado da Bahia, uma grande mineradora necessita de um levantamento de 
formas de produção de energia elétrica para sua instal
respectivas vantagens e desvantagens, como também os impactos ambientais, sociais e 
econômicos”. Dessa forma, o ensino passou a ser centrado na construção e debate por 
parte dos alunos, oportunizando a criação e avaliação de hip
aplicação do conhecimento científico a sua respectiva realidade. A elaboração e aplicação 
dessa metodologia foi fundamento na teoria de educação de Joseph Novak (1980), que 
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O ensino de ciências vem passando por uma reestruturação baseada em competência e 
habilidades, usando como referencial a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), trazendo 
a necessidade de um ensino mais contextualizado e aplicável, ao mesmo tempo em que não 
pode deixar de trazer características de um ensino de conteúdos científicos. Corroborando 
com essa ideia, esse trabalho traz o relato do processo de ensino-aprendizagem, do tema 
produção de energia de maneira interdisciplinar, em aulas de física com alunos
ano do ensino médio, no Colégio Estadual João Francisco da Silva (Sítio do Quinto, Bahia). 
Essa abordagem tem o objetivo de apresentar temas de física de maneira interdisciplinar e 
contextualizada a realidade dos alunos. Inicialmente, os alunos foram agrupados em sete 
equipes com três alunos cada, sendo cada grupo responsável por estudar uma maneira de 
produção de energia elétrica. Em seguida, em sala de aula, foram realizados seminários 
baseados na metodologia Sala de Aula Invertida (BISHOP e VERLEGER, 2013), onde eles 
se apresentavam como equipe técnica e abordagem do professor, baseada em Meirieu 
(1998), eram feita através da apresentação da seguinte situação-problema (SP): “
descoberta de fontes de areia propante (material utilizado como selante de fraturas no 
assoalho rochoso advindos da perfuração de poços) na cidade de Sítio do Quinto, localizada 
no interior do estado da Bahia, uma grande mineradora necessita de um levantamento de 
formas de produção de energia elétrica para sua instalação, levando em conta suas 
respectivas vantagens e desvantagens, como também os impactos ambientais, sociais e 

. Dessa forma, o ensino passou a ser centrado na construção e debate por 
parte dos alunos, oportunizando a criação e avaliação de hipóteses, como também a 
aplicação do conhecimento científico a sua respectiva realidade. A elaboração e aplicação 
dessa metodologia foi fundamento na teoria de educação de Joseph Novak (1980), que 
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produção de energia de maneira interdisciplinar, em aulas de física com alunos do terceiro 
ano do ensino médio, no Colégio Estadual João Francisco da Silva (Sítio do Quinto, Bahia). 
Essa abordagem tem o objetivo de apresentar temas de física de maneira interdisciplinar e 
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apresenta uma visão humanista da aprendizagem significativa. 
aprendizagem dos alunos ocorreram de três maneiras distintas: a elaboração de hipótese e 
argumentos do grupo, a resolução de dúvidas dos colegas baseados no tema e a produção 
de um material técnico, como maquetes e relatórios. Os resultado
estudo prévio do assunto e a interação entre alunos no processo aprendizagem podem ser 
explorados de maneira eficiente, motivando o senso crítico e científico, a argumentação e 
resolução de problemas cotidianos com base na ciência.
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apresenta uma visão humanista da aprendizagem significativa. As avaliações da 
aprendizagem dos alunos ocorreram de três maneiras distintas: a elaboração de hipótese e 
argumentos do grupo, a resolução de dúvidas dos colegas baseados no tema e a produção 
de um material técnico, como maquetes e relatórios. Os resultados evidenciaram que o 
estudo prévio do assunto e a interação entre alunos no processo aprendizagem podem ser 
explorados de maneira eficiente, motivando o senso crítico e científico, a argumentação e 
resolução de problemas cotidianos com base na ciência. 
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