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Resumo:
É comum entre alunos que estão se preparando para o vestibular a preocupação 
com fórmulas matemáticas e cálculos empregados no conteúdo de física,  porém 
essa preparação se torna errônea uma vez que o aluno não dá o devido valor aos 
conceitos físicos empregados. Levando isso em conta, foi desenvolvida uma aula de 
física  para  os  alunos  do  Curso  Pré-Vestibular  UNICENTRO,  utilizando  uma das 
simulações disponíveis  no site PhET Interactive  Simulations,  para que os alunos 
pudessem visualizar o que acontece com as propriedades de um gás ideal confinado 
em um recipiente.

Introdução

Ao trabalhar com alunos da série final do ensino médio, ou concluintes, ficou 
claro  para  o  autor  deste,  que  a  grande  maioria  dos  estudantes  possuem  uma 
preocupação pelas fórmulas matemáticas utilizadas pela física, de modo com que os 
conceitos físicos empregados em tais fórmulas sejam esquecidos, ou até mesmo 
não foram levados em consideração no momento de estudo desses alunos.

Diante  dessa  situação,  cabe  ao  educador  decidir  qual  a  melhor  forma de 
prosseguir para que essa rotina de estudo tome outro rumo, e o aluno se preocupe 
em realmente compreender o conteúdo e sua importância.

Devido a realidade apresentada, nesse projeto foi utilizada uma simulação 
computacional interativa, como incentivo à socialização dos alunos e a exposição de 
suas ideias a respeito do assunto,  para que assim se desenvolva uma atividade 
trabalhada  em  grupos,  o  que  pode  significar  que  a  conclusão  dos  objetivos 
propostos seja mais rápida e de forma social entre os alunos.

Materiais e métodos

Neste  projeto  foi  utilizada  uma  das  simulações  computacionais  interativas 
presentes  no  site  PhET  Interactive  Simulations,  sobre  gases  perfeitos  e 
termodinâmica.  A  simulação  proporciona  que  o  usuário  faça  alterações  nas 
propriedades de um gás ideal, pressão, temperatura, volume, além do número de 
moléculas presentes no compartimento.
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Figura 1  – Imagem da simulação computacional utilizada.

As  possibilidades  de  interação  com  a  turma  através  da  aplicação  dessa 
simulação computacional,  são diversas  vezes favoráveis  para a  socialização das 
ideias dos alunos, assim como proporciona que o educador lance perguntas a serem 
debatidas em grupos, e para maior aproveitamento a metodologia empregada em 
sala de aula seguiu conforme propõe a metodologia “Ensino sob Medida”, onde são 
criados momentos propícios para que o educador questione, opine e ajude os alunos 
enquanto eles debatem sobre o tema.

Resultados e Discussão

Quando os alunos tiveram conhecimento de que aquele momento da aula não 
viria  a  apresentar  cálculos,  ou  novos  conceitos  físicos,  mas sim uma simulação 
computacional, os mesmos se demostraram curiosos e empolgados a participar da 
aula.  Ao  decorrer  das  atividades  várias  dúvidas  foram  sendo  apresentadas, 
principalmente em questões conceituais,  além das exposições de ideias sobre o 
conteúdo, o que ajudou para que os alunos continuassem motivados e participativos 
nas discussões.

A  maioria  dos  alunos  se  demostrou  satisfeito  com o  método  empregado, 
principalmente pela simulação computacional apresentada a eles, que veio como 
uma novidade, e puderam constatar alguns conceitos físicos, sendo provados além 
do quadro ou caderno.
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Conclusões

Partindo  da  observação  em sala  de  aula,  foi  possível  concluir  que  através  dos 
métodos aplicados, os alunos tiveram uma maior participação durante as atividades, 
a curiosidade deles em relação a simulação foi significativamente grande, e provou-
se que o lúdico foi importante na formação das ideias do aluno a respeito do tópico 
abordado, principalmente em termos conceituais. Propondo debates em grupos, foi 
notada  uma  grande  aceitação  do  método,  e  a  exposição  de  ideias  e  dúvidas 
provenientes da tentativa de socialização entre os alunos, vieram a ser construtivas 
no decorrer da aula.
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