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RESUMO  

Vamos tratar a relevância da tecnologia no ensino de física. Diante ao momento de 
pandemia, a modernização do sistema de ensino vem se tornando necessária, em todo o 
setor educacional. E com isso, ficou mais claro a necessidade dessa inovação e uso de 
ferramentas na aprendizagem.
e a organização de atividades na plataforma do Google Sala de Aula, ou Classroom, 
reuniões e aulas ao vivo com o Google Meet. Provas e avaliações através do quizizz ou 
mesmo pelo Karrot, que são ferramentas on
avaliação nas aulas de Física. O programa Modellus, utilizado para o cálculo estatístico dos 
índices de contaminados e picos do Covid
de ferramenta que pode ser utilizada no ensino da Física. As simulações dos modelos 
físicos servem para visualizar os fenômenos físicos favorecendo uma interação entre os 
alunos, podendo modificá-los e testá
sala de aula e testes das hipóteses.
ensinados na própria disciplina de Informática Aplicada ao Ensino de Física? E até m
no ensino médio? Já passou da hora de sairmos da nossa zona de conforto, conhecimentos 
apenas em Word ou mesmo Power Point já estão ultrapassados. Os novos conhecimentos 
na área da tecnologia são importantes para os futuros, e atuais, professores das 
de Ciências Exatas, pois com o avanço tecnológico vieram diversas ferramentas que vão 
auxiliar no ensino, para melhor rendimento das aulas.
softwares educativo é a inclusão digital, pedagógica e curricular.
principal objetivo é proporcionar a interação entre os alunos e professores em tempo real.
Ensino de Ciências, como um todo, requer simulações em ambientes macroscópicos e 
microscópicos, que por muitas vezes não podem ser realizadas por falta
ambiente próprio para a realização de tais atividades, mas existem sites e aplicativos que 
proporcionam a experiência com clareza, a exemplo o site Phet, um site de simulações 
diversas em todas as áreas da Física.
no ensino superior, podendo este ser utilizado tanto no ensino fundamental, 9º ano, quanto 
no ensino médio. Fazer uma ligação entre a disciplina de Física e a modernização do 
ensino, através das novas tecno
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Vamos tratar a relevância da tecnologia no ensino de física. Diante ao momento de 
pandemia, a modernização do sistema de ensino vem se tornando necessária, em todo o 

m isso, ficou mais claro a necessidade dessa inovação e uso de 
ferramentas na aprendizagem. Exemplos do uso dessas ferramentas, são: os cronogramas 
e a organização de atividades na plataforma do Google Sala de Aula, ou Classroom, 

om o Google Meet. Provas e avaliações através do quizizz ou 
mesmo pelo Karrot, que são ferramentas on-line que podem ser utilizadas como método de 
avaliação nas aulas de Física. O programa Modellus, utilizado para o cálculo estatístico dos 

minados e picos do Covid-19, apresentando pelo noticiários, é um exemplo 
de ferramenta que pode ser utilizada no ensino da Física. As simulações dos modelos 
físicos servem para visualizar os fenômenos físicos favorecendo uma interação entre os 

los e testá-los; levantar conjecturas; possibilita a discussão em 
sala de aula e testes das hipóteses.Não seria a hora desses aplicativos e plataformas serem 
ensinados na própria disciplina de Informática Aplicada ao Ensino de Física? E até m
no ensino médio? Já passou da hora de sairmos da nossa zona de conforto, conhecimentos 
apenas em Word ou mesmo Power Point já estão ultrapassados. Os novos conhecimentos 
na área da tecnologia são importantes para os futuros, e atuais, professores das 
de Ciências Exatas, pois com o avanço tecnológico vieram diversas ferramentas que vão 
auxiliar no ensino, para melhor rendimento das aulas. Objetivo da utilização desses 
softwares educativo é a inclusão digital, pedagógica e curricular. Ferrame
principal objetivo é proporcionar a interação entre os alunos e professores em tempo real.
Ensino de Ciências, como um todo, requer simulações em ambientes macroscópicos e 
microscópicos, que por muitas vezes não podem ser realizadas por falta
ambiente próprio para a realização de tais atividades, mas existem sites e aplicativos que 
proporcionam a experiência com clareza, a exemplo o site Phet, um site de simulações 
diversas em todas as áreas da Física. Porém, os alunos são apresentados ao Phet, apenas 
no ensino superior, podendo este ser utilizado tanto no ensino fundamental, 9º ano, quanto 

Fazer uma ligação entre a disciplina de Física e a modernização do 
ensino, através das novas tecnologias, é de grande importância para a construção de 
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Vamos tratar a relevância da tecnologia no ensino de física. Diante ao momento de 
pandemia, a modernização do sistema de ensino vem se tornando necessária, em todo o 

m isso, ficou mais claro a necessidade dessa inovação e uso de 
Exemplos do uso dessas ferramentas, são: os cronogramas 

e a organização de atividades na plataforma do Google Sala de Aula, ou Classroom, 
om o Google Meet. Provas e avaliações através do quizizz ou 

line que podem ser utilizadas como método de 
avaliação nas aulas de Física. O programa Modellus, utilizado para o cálculo estatístico dos 

19, apresentando pelo noticiários, é um exemplo 
de ferramenta que pode ser utilizada no ensino da Física. As simulações dos modelos 
físicos servem para visualizar os fenômenos físicos favorecendo uma interação entre os 

possibilita a discussão em 
Não seria a hora desses aplicativos e plataformas serem 

ensinados na própria disciplina de Informática Aplicada ao Ensino de Física? E até mesmo 
no ensino médio? Já passou da hora de sairmos da nossa zona de conforto, conhecimentos 
apenas em Word ou mesmo Power Point já estão ultrapassados. Os novos conhecimentos 
na área da tecnologia são importantes para os futuros, e atuais, professores das disciplinas 
de Ciências Exatas, pois com o avanço tecnológico vieram diversas ferramentas que vão 

Objetivo da utilização desses 
Ferramentas cujo o 

principal objetivo é proporcionar a interação entre os alunos e professores em tempo real. O 
Ensino de Ciências, como um todo, requer simulações em ambientes macroscópicos e 
microscópicos, que por muitas vezes não podem ser realizadas por falta de materiais e 
ambiente próprio para a realização de tais atividades, mas existem sites e aplicativos que 
proporcionam a experiência com clareza, a exemplo o site Phet, um site de simulações 

Porém, os alunos são apresentados ao Phet, apenas 
no ensino superior, podendo este ser utilizado tanto no ensino fundamental, 9º ano, quanto 

Fazer uma ligação entre a disciplina de Física e a modernização do 
logias, é de grande importância para a construção de 



 

Anais do 1º Congresso 

 

trabalhos acadêmicos e estudos em geral. Visto que com a ajuda de um profissional do 
ensino tecnológico, o aluno teria mais artifícios para a elaboração de trabalhos científicos, 
voltado para a área que mais o chame atenção.
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