EMENTA – PROGRAMA DISCIPLINA
Título da Disciplina: Atividades Computacionais para o Ensino Médio e Fundamental
Nome do(a) Professor(a) responsável: Vide Histórico Oficial
Carga horária total: 60 h
Número de créditos: 4
Código: MEF703
Caráter: Optativa
Ementa:
Modelagem e simulação computacionais de eventos físicos. Aquisição e análise de dados
em experimentos didáticos. Disponibilização e uso de materiais didáticos na rede.
Estratégias de uso de recursos computacionais no Ensino de Física.
Conteúdo programático
1. Modelagem e simulação computacionais de eventos físicos: nesse tópico o aluno verá
de forma interativa e participativa as ferramentas disponíveis de simulação de eventos
físicos através de buscas na rede e em instituições de ensino.
2. Aquisição e análise de dados em experimentos didáticos: o aluno entrará em contato
com diversas experiências em Física Geral e abordará as dificuldades de obter os dados
e estuda-los.
3. Disponibilização e uso de materiais didáticos na rede: aqui a pesquisa será o foco
desse tópico, o aluno trabalhará nas ferramentas de acesso à informação e redes sociais
para buscar um espaço interativo didático producente.
4. Estratégias de uso de recursos computacionais no Ensino de Física: a finalização da
disciplina se fará com uma ampla discussão que resultará em uma monografia
autocrítica sobre o uso de recursos computacionais e sua eficácia no ensino de física.
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