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Neste trabalho apresentamos uma proposta de utilização de algumas tecnologias da 

informação e comunicação para desenvolver uma estratégia de ensino de Física para o 

Ensino Médio abordando o tópico da cinemática. O objetivo da estratégia de ensino foi 

o de analisar o desempenho dos alunos submetidos a atividades mediadas pelo uso do 

computador, a estratégia contou com a utilização de aulas e testes virtuais e também 

com atividades de modelagem computacional com o programa Modellus. Todas as 

atividades foram aplicadas no laboratório de informática e mediadas pelo computador. 

Esta estratégia foi aplicada em duas turmas do primeiro ano do Ensino Médio do 

Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, localizado na cidade de Taquara, RS, entre os 

meses de março e maio, do ano letivo de 2009, e contou com uma carga horária de 22 

horas – aula. A proposta teve como referencial teórico a Teoria dos Campos Conceituais 

de Gerard Vergnaud, que diz que a conceitualização é o centro do desenvolvimento 

cognitivo. Todo o material desenvolvido foi colocado em forma de um hipertexto que 

está disponível na internet de modo que outros professores façam uso destes recursos. 

Através das observações feitas durante a aplicação desta proposta, vimos que uma 

estratégia de ensino baseada no uso de tecnologias como estas, permitem um 

aprendizado mais eficaz, visto que o contato e a interação dos alunos com o objeto de 

estudo e com as ferramentas educacionais é muito maior quando comparado com as 

metodologias tradicionais, por isso esta estratégia apresenta um grande potencial como 

recurso educacional para o ensino de Física. 
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