
 

 

 

                                                                

 
 

DOS CASARÕES À EDIFICAÇÕES SUSTENTÁVEIS: UMA 
PROPOSTA DE ENSINO DE FÍSICA TÉRMICA NO ENSINO MÉDIO

 
Resumo: 
O ensino de Física abordado em uma perspectiva mais contextualizada, analisando 
conceitos a partir da participação dos estudantes em questões relacionadas ao mundo à sua 
volta, pode gerar uma motivação em compreender alguns fenômenos físicos que até então 
são de difícil compreensão para os mesmos. O aluno, ao ingressar no Ensino Médio já tem 
a sua mente cauterizada com inúmeras informações de que “a física é difícil” e “que têm 
muitas contas e fórmulas para decorar”, sendo lamentável quando se ouve “eu tenh
de física”, não apresentando nenhuma simpatia pela ciência. Os alunos consideram o 
ensino dessa disciplina algo abstrato, longe da sua realidade provocando assim um bloqueio 
do seu aprendizado e um desinteresse pela ciência. Para que o processo de e
aprendizagem possa fluir naturalmente, o aluno precisa ser um sujeito crítico e participativo 
durante todo o processo. Diante desse contexto, este estudo teve como objetivo elaborar e 
aplicar um material didático para o Ensino de Física Térmica no 
uma Sequência de Ensino Aprendizagem (Teaching
ambientes formais e não-formais, tendo como referencial teórico a Teoria da Aprendizagem 
Significativa de David Ausubel. O produto educacional foi ap
do Ensino Médio, no colégio Estadual União e Força localizado no município de Cáceres
MT. A turma do 2º ano A, foi aplicada o material didático, foi denominada de turma 
experimental e as turmas do 2º ano B e C, onde os conce
tradicional, de turmas de controle. Algumas atividades fizeram parte da TLS, como uma 
visita em um casarão antigo, o uso de um simulador computacional, atividade experimental 
e uma visita em uma edificação sustentável. Os r
instrumentos como medidas de tendência central e de análise de variância (ANOVA), 
apontam que houveram indícios de aprendizagem significativa por parte dos alunos da 
turma experimental dos conteúdos de Física Térmica
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O ensino de Física abordado em uma perspectiva mais contextualizada, analisando 
conceitos a partir da participação dos estudantes em questões relacionadas ao mundo à sua 
volta, pode gerar uma motivação em compreender alguns fenômenos físicos que até então 
são de difícil compreensão para os mesmos. O aluno, ao ingressar no Ensino Médio já tem 
a sua mente cauterizada com inúmeras informações de que “a física é difícil” e “que têm 
muitas contas e fórmulas para decorar”, sendo lamentável quando se ouve “eu tenh
de física”, não apresentando nenhuma simpatia pela ciência. Os alunos consideram o 
ensino dessa disciplina algo abstrato, longe da sua realidade provocando assim um bloqueio 
do seu aprendizado e um desinteresse pela ciência. Para que o processo de e
aprendizagem possa fluir naturalmente, o aluno precisa ser um sujeito crítico e participativo 
durante todo o processo. Diante desse contexto, este estudo teve como objetivo elaborar e 
aplicar um material didático para o Ensino de Física Térmica no Ensino Médio na forma de 
uma Sequência de Ensino Aprendizagem (Teaching-Lerning Sequence 

formais, tendo como referencial teórico a Teoria da Aprendizagem 
Significativa de David Ausubel. O produto educacional foi aplicado em três turmas do 2º ano 
do Ensino Médio, no colégio Estadual União e Força localizado no município de Cáceres
MT. A turma do 2º ano A, foi aplicada o material didático, foi denominada de turma 
experimental e as turmas do 2º ano B e C, onde os conceitos foram apresentados de forma 
tradicional, de turmas de controle. Algumas atividades fizeram parte da TLS, como uma 
visita em um casarão antigo, o uso de um simulador computacional, atividade experimental 
e uma visita em uma edificação sustentável. Os resultados analisados, através de alguns 
instrumentos como medidas de tendência central e de análise de variância (ANOVA), 
apontam que houveram indícios de aprendizagem significativa por parte dos alunos da 
turma experimental dos conteúdos de Física Térmica.  
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O ensino de Física abordado em uma perspectiva mais contextualizada, analisando 
conceitos a partir da participação dos estudantes em questões relacionadas ao mundo à sua 
volta, pode gerar uma motivação em compreender alguns fenômenos físicos que até então 
são de difícil compreensão para os mesmos. O aluno, ao ingressar no Ensino Médio já tem 
a sua mente cauterizada com inúmeras informações de que “a física é difícil” e “que têm 
muitas contas e fórmulas para decorar”, sendo lamentável quando se ouve “eu tenho ódio 
de física”, não apresentando nenhuma simpatia pela ciência. Os alunos consideram o 
ensino dessa disciplina algo abstrato, longe da sua realidade provocando assim um bloqueio 
do seu aprendizado e um desinteresse pela ciência. Para que o processo de ensino e 
aprendizagem possa fluir naturalmente, o aluno precisa ser um sujeito crítico e participativo 
durante todo o processo. Diante desse contexto, este estudo teve como objetivo elaborar e 

Ensino Médio na forma de 
Lerning Sequence – TLS) explorando 

formais, tendo como referencial teórico a Teoria da Aprendizagem 
licado em três turmas do 2º ano 

do Ensino Médio, no colégio Estadual União e Força localizado no município de Cáceres-
MT. A turma do 2º ano A, foi aplicada o material didático, foi denominada de turma 

itos foram apresentados de forma 
tradicional, de turmas de controle. Algumas atividades fizeram parte da TLS, como uma 
visita em um casarão antigo, o uso de um simulador computacional, atividade experimental 

esultados analisados, através de alguns 
instrumentos como medidas de tendência central e de análise de variância (ANOVA), 
apontam que houveram indícios de aprendizagem significativa por parte dos alunos da 
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