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ORIENTAÇÕES:
 Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação
para obtenção da nota mínima para aprovação.
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Experimentação no ensino de física

1. Apresentação
(introdução,
desenvolvimento,
conclusão)
2. Conteúdo
(conhecimento da
matéria e
fundamentação
teórica)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Espera-se uma introdução que deixe claro o problema abordado; sendo esse problema
discutido amplamente no desenvolvimento; com os principais aspectos, positivos e
negativos, resumidos na conclusão.

Espera-se uma discussão ampla dos aspectos epistemológicos da “Experimentação no
ensino de física”; quais os problemas atuais relacionados ao ensino de física; como a
experimentação pode contribuir para melhorar o ensino de física.
Espera-se uma discussão dos prós e contras da experimentação no ensino de física, assim
como formas de se abordar em cenários que não dispõe de infraestrutura adequada.
Nesse último ponto, é desejável que o/a candidato/a demonstre domínio do conteúdo
físico abordado.
É desejável que se apresentem exemplos de problemas físicos que podem ser abordados
em sala de aula, explorando a física dos problemas.
É desejável que se comente sobre a consonância entre a “Experimentação no ensino de
física” e as “Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação”.
É desejável que o texto mencione pelo menos um pensador relevante ao tema, como
Paulo Freire ou Lev Vygotsky.
É fundamental não confundir a “experimentação no ensino de física” com a
“experimentação em física”.

3. Linguagem (uso
adequado da
terminologia técnica,
clareza, objetividade)

Espera-se um texto livre de erros ortográficos e que faça uso de linguagem técnica precisa
relacionada ao tema.
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1. Apresentação
(introdução,
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conclusão)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Espera-se uma estrutura que siga uma sequência lógica, clara e objetiva do tema
abordado.

2. Conteúdo
(conhecimento da
matéria e
fundamentação
teórica)

O candidato deve apresentar um conhecimento adequado do tema proposto sobre a
Experimentação no Ensino de Física abordando os conceitos pedagógicos da teoria do
ensino. É interessante discorrer sobre possíveis experimentos de física que possam ser
trabalhados em sala de aula contextualizando e relacionando com outras disciplinas.

3. Linguagem (uso
adequado da
terminologia técnica,
clareza, objetividade)

Espera-se uma linguagem clara e objetiva utilizando termos técnicos adequados ao tema.
A escrita deve ser legível e livre de erros ortográficos.
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