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INTRODUÇÃO

Escola tradicional x construtivismo;

Utilização de tecnologias norteadas pela

mediação (Vygotsky).

Tecnologias de Informação e Comunicação

(TICs) ;

Estudo das leis de Newton através de revista

em quadrinhos com uso de vídeos e Gifs;

Aplicativo próprio para utilização do R.A;



MOTIVAÇÃO

 Integrar a tecnologia ao ensino tradicional ;

Expansão da realidade tecnológica e digital;

Mudança na forma de apresentação do conteúdo.



JUSTIFICATIVA
 Mediação como ponto central das relações de

aprendizagem do aluno.

 Contexto a sua volta envolvido no processo. Professor

como mediador do conhecimento.

 Utilizar os recursos digitais e tecnológicos - PCNs

 Nova opção de recurso didático

 Uso do aplicativo- android 5.0 com câmera ou superior

 Não precisa de internet ;

 App gratuito



PERGUNTA NORTEADORA

 O uso de vídeos e Gifs como símbolo na mediação de
Vygoksky aplicada ao ensino das leis de Newton, pode
auxiliar na transmissão e compreensão do conteúdo?



OBJETIVO - GERAL

Sequência didática baseada na mediação
(Vygotsky);
Revista em quadrinhos com tecnologia;
 Leis de Newton;



REFERENCIAL TEÓRICO

• Abordagem da primeira , segunda e terceira leis
de Newton;

• Mediação de Vygotsky ;



FÍSICA TEÓRICA ENVOLVIDA NA 
APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Alterações no estado de movimento

• Primeira lei de Newton

• Segunda lei de Newton

• Terceira lei de Newton



Primeira lei de Newton

 Primeira lei de Newton – Lei da inércia
Repouso ou MRV; 
Estado natural;
Forças externas.
Resistencia;
Depende da quantidade de matéria envolvida – inercia.



Segunda lei de Newton

• Lei da força
• Relaciona a quantidade de movimento de um corpo e 

sua variação com a ação de uma força externa;
• Modificação do movimento é proporcional à força 

atuante;

• F = dp
dt

m = Constante F = m.dv
dt

Geral F= dmv = mdv+ vdm
dt dt dt



Terceira lei de Newton

Ação e reação;
Iguais e opostas
Não se cancelam
Corpos diferente



METODOLOGIA

• Uso de novas tecnologias;
• Signo - revista ;
 Os símbolos em Realidade aumentada, Gifs e vídeos

representados por Target
 Tema – As leis de Newton. 
 20 páginas;
 Exercicios ao final de cada lei. 
 Dois questionários.
 Aplicação 15  aulas.
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ORIENTAÇÕES

 A aplicação  composta de 15 momentos.
 Material de apoio 3 questionários . 
 12 slides.
 Data show
 7 revistas coloridas.
 1 celular .
 O produto foi aplicado com o aplicativo de testes que 

retirou da internet a maioria  dos vídeos que foram 
transformados em Gifs.

Disponível em: 

App teste                                                                                    App final







1ºMOMENTO: Questionário de conhecimentos 
prévios aplicado individualmente.

Contando com 13 perguntas .







 Análise do primeiro questionário 
 Falta de conhecimentos prévios 
 Necessário apresentação de conhecimentos básicos
 Massa 
 Peso
 Referencial;
 Movimento;
 Bases que deveriam ser vistas no 9º ano ensino fundamental na disciplina de 

ciências.

Intervenção



2º MOMENTO: APRESENTAÇÃO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS. MASSA X PESO
12 slides.

1 slide com perguntas de avaliação de conhecimento.







Perguntas de finalização da aula expositiva



3º MOMENTO: AULA MEDIADA COM RECURSOS TECNOLÓGICOS - SIMULADOR PHET

< https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/gravity-and-orbits > Acesso em:  23 out. 
2018-



4º MOMENTO: UM BREVE RELATO COM HISTÓRIA DA FÍSICA – INTRODUÇÃO A 
APRESENTAÇÃO DA REVISTA



Página 01 Página 02

O 4ª momento, iniciou com a leitura da revista pelos  alunos da páginas 01, 02, 
a 05. Na página 06 foi acionado o primeiro Gif com o aplicativo AR PHYSICS 

para aprendizagem da primeira Lei de Newton

4º Momento: Continuação- Introduzindo a primeira lei de Newton com a 

Revista:



Página 05 Página 06

Página 04Página 03



Questionário para sorteio aos grupos sobre a primeira lei de Newton

 A aplicação contou com 7 grupos.
 Sorteou-se uma pergunta por grupo.
 Interpretação dos Gifs. 







5ª momento: Ação mediada da segunda Lei de 
Newton

Na página 07 inicia-se a 2ª Lei de Newton.
Na segunda Lei os alunos analisaram 2 Gifs
diferentes. 
Foi analisado 1 Gif em cada aula.
Sorteou-se perguntas sobre a segunda lei aos 
grupo.
Os grupos interpretaram os Gifs .



6ª aplicação: 
Continuação da segunda lei de Newton com a 
página 08.
Nessa aplicação eles analisaram o Gif e fizeram 
pequenos resumos explicando a lei aplicada aos 
dois gifs apresentados no 5ª e 6ª momentos.

Página 08







7º Momento: Estudo da terceira lei de Newton -

Página 09

Na 3ª Lei de Newton tivemos 3 Gifs para observação e análise. 
Primeiro a página 09 lida e  observada. Logo após o acionamento 
do Gif da página 09 foram entregues as perguntas referentes a 
terceira Lei de Newton.



Página 10
Página 11

8º momento: 3ª Lei de Newton, análise dos gifs

No 8º momento os alunos acionam os dois Gifs das páginas 10 e 11 e analisam a 
terceira lei em cada um deles.
Os grupos  escreveram pequenos textos sobre os 3 Gifs, em seguida um grupo foi 
sorteado e  expôs para toda turma sua interpretação do Gif escolhido.







9º Momento: Conhecendo as forças

Página 12 Página 13

No 9º momento os alunos fizeram a leitura das páginas, acionam o Gif
da página 12 e 13 interpretaram o conceito de força e força resultante.
Sorteou-se 2 grupos para falar sobre as conclusões que chegaram cada 
um sobre um dos Gifs diferentes.

Observação: O Gif da página 13 no aplicativo de teste tem um erro 
conceitual e não deve ser reproduzido e sim o da versão final



10º Momento: Força Peso 

Os alunos leram a revista, acionaram o Gif e analisaram, 
descrevendo a força peso. 
Ao final um grupo foi sorteado  para falar sobre a conclusão 
que chegaram expondo seu texto para toda a turma.

14ª Página



11º Momento: Força de interação e de atrito

Página 15

Na página 15 temos uma figura 3D para estudo da interação entre 
os corpos a distância deve-se posicionar o aplicativo na parte de 
cima da revista para observar .

Na parte de baixo temos um Gif representando a força de atrito.
Nesse momento os alunos  leram a revista, analisaram a figura 3D 
e o Gif, escreveram sua análise e dois grupos foram escolhidos  
para expor  suas anotações.



12º Momento: Força Normal

Página 16

Na página 16  temos a representação da força normal.
Os alunos leram a revista e observaram o Gif, analisando junto com 
seus grupos.
Um grupo foi sorteado para expor sua resposta para toda a turma.



Desafio
Na página 17 foi proposto um desafio para análise da 
queda de uma mola maluca.

Os alunos  observaram a mola maluca e reproduziram em sala de aula o 
movimento mostrado no Gif.
Após reprodução desse movimento os grupos escreveram suas conclusões 
e compartilharam com toda turma. 



13º Momento:

Os grupos devem receber a tarefa de reproduzirem vídeos  dos temas 
estudados e apresentar na sala de aula em forma de Gifs.



14º Momento: Aplicação do questionário final para 
verificação de aprendizagem
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Versão final
https://drive.google.com/op

en?id=1tabIap05i1IJgOQ-
R7kARrFbhiwS0xpr

https://drive.google.com/open?id=1tabIap05i1IJgOQ-R7kARrFbhiwS0xpr
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