
 

 

 
                                                                
 
 

METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DO EFEITO FOTOELÉTRICO: 
UMA ABORDAGEM EXPERIMENTAL

RESUMO  

Este trabalho busca trazer contribuições para que a Física Moderna e Contemporânea 
(FMC) seja abordada no Ensino Básico, tendo em vista que há no nosso cotidiano a 
presença de diversas tecnologias que são explicadas através da FMC, tais como 
smartphones, notebooks e até mesmo o sistema de posicionamento global (GPS). Sabendo
se que a utilização de metodologias ativas 
ouvinte e passa a protagonizar na construção do próprio conhecimento 
aprendizagem, percebeu-se que é importante que sejam tratados temas de Física Moderna 
e Contemporânea no Ensino Básico e um dos temas relevantes é o Efeito Fotoelétrico. 
Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo introduzir a Física Moderna e 
Contemporânea no Ensino Médio de maneira construtivista e significativa. De forma a 
cumprir esse objetivo, utilizou
série do Ensino Médio, com o emprego da metodologia ativa. Os alunos foram 
aconselhados a pesquisarem em sites e canais de vídeo aulas o tema proposto: “efeito 
fotoelétrico”, e na aula presencial o tempo era aproveitado de maneira a sanar dúvidas e 
realizar atividades experimentais. Com a realização de um experimento computacional do 
PhET, os alunos puderam calcular observar o efeito fotoelétrico, percebendo
dados importantes como  a frequência de corte e a função trabalho, anotando os dados 
obtidos numa tabela a fim de se analisar os resultados em outro momento. Como o trabalho 
foi baseado nas metodologias ativas, durante as aulas buscou
participação dos alunos, servindo de base para a análise qualitativa da pesquisa. Alguns 
questionários acerca dos temas abordados em aula serviram de base para que notássemos 
a evolução no entendimento do conteúdo. Considerando
cada aluno e o aproveitamento observado, pode
foram satisfatórios, visto que durante a realização dos experimentos a participação dos
alunos aumentou significativamente. Com conclusão, percebeu
tradicional já não consegue suprir as necessidades dos alunos que, com a ajuda da 
tecnologia, têm acesso a muita informação numa velocidade enorme, cabendo ao professor 
mediar o uso dessas tecnologias utilizando
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Este trabalho busca trazer contribuições para que a Física Moderna e Contemporânea 
(FMC) seja abordada no Ensino Básico, tendo em vista que há no nosso cotidiano a 
presença de diversas tecnologias que são explicadas através da FMC, tais como 

otebooks e até mesmo o sistema de posicionamento global (GPS). Sabendo
se que a utilização de metodologias ativas – nas quais o aluno deixa de ser um simples 
ouvinte e passa a protagonizar na construção do próprio conhecimento 

se que é importante que sejam tratados temas de Física Moderna 
e Contemporânea no Ensino Básico e um dos temas relevantes é o Efeito Fotoelétrico. 
Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo introduzir a Física Moderna e 

Ensino Médio de maneira construtivista e significativa. De forma a 
cumprir esse objetivo, utilizou-se de uma abordagem qualitativa em duas turmas de terceira 
série do Ensino Médio, com o emprego da metodologia ativa. Os alunos foram 

arem em sites e canais de vídeo aulas o tema proposto: “efeito 
fotoelétrico”, e na aula presencial o tempo era aproveitado de maneira a sanar dúvidas e 
realizar atividades experimentais. Com a realização de um experimento computacional do 

uderam calcular observar o efeito fotoelétrico, percebendo
dados importantes como  a frequência de corte e a função trabalho, anotando os dados 
obtidos numa tabela a fim de se analisar os resultados em outro momento. Como o trabalho 

do nas metodologias ativas, durante as aulas buscou-se a colaboração e a 
participação dos alunos, servindo de base para a análise qualitativa da pesquisa. Alguns 
questionários acerca dos temas abordados em aula serviram de base para que notássemos 

ão no entendimento do conteúdo. Considerando-se as características individuais de 
cada aluno e o aproveitamento observado, pode-se afirmar que os resultados da pesquisa 
foram satisfatórios, visto que durante a realização dos experimentos a participação dos
alunos aumentou significativamente. Com conclusão, percebeu-se que o modelo de aula 
tradicional já não consegue suprir as necessidades dos alunos que, com a ajuda da 
tecnologia, têm acesso a muita informação numa velocidade enorme, cabendo ao professor 

diar o uso dessas tecnologias utilizando-as a favor da educação. Palavras
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