
 

 

 

 

AULAS REMOTAS: CONTRIBUEM PARA O ENSINO E 
APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA DE FÍSICA NA EDUCAÇÃO 

SILVA 1

RESUMO  

É necessário que o método de ensino aprendizagem esteja embasado teoricamente nos 
princípios científicos da psicologia cognitiva, proporcionando uma metodologia para o 
educando acompanhar o processo docente, de acordo com a disciplina específica. Esta 
pesquisa está sendo desenvolvida justamente no primeiro semestre de 2020 e tem como 
sujeitos alunos do 1º ano do Ensino Médio. Este estudo está fundamentado na teoria da 
Aprendizagem Significativa de Ausubel e tem como questão proposta: O uso de plataformas 
virtuais, como recurso metodológico poderá contribuir no processo de ensino e 
aprendizagem em época de isolamento social? Para responder ao questionamento definiu
se como objetivo geral: analisar a usabilidade e a aceitabilidade das plataformas virtuais 
para discente, assim como qualificar o sistema quanto a suas características de aplicação, 
como ferramenta de apoio, para uma melhor compreensão dos conceitos abordados. O 
planejamento contempla como metodologia o uso 
apoio e acompanhamento ao ensino e aprendizagem, afim de apresentar o conteúdo a ser 
abordado presencialmente, porém utilizando a internet, nesse momento de pandemia, de 
modo que os alunos possam observar, acompanhar, interagir, socializar, aprender e 
conhecer os conteúdos das disciplinas por meio de salas de aulas virtuais. Onde cada 
abordagem mostra uma visão diferenciada, com uma linguagem adequada para facilitar a 
interação e aprendizagem dos estudantes, favorecendo assim, de modo remoto, uma 
aproximação das teorias abordada nos livros didáticos, com os conceitos de Física 
vivenciados no cotidiano do aluno. Como instrumento de análise de dados obtivemos o 
feedback em atividades realizadas mediante tais recursos. Essa abordagem justifica
diante das aplicações dessas ferramentas como suporte de apoio e auxilio ao professor da 
educação básica em suas aulas didática e a possibilidade de modificar a interface do 
referido ambiente, permitindo assim, adequa
isso, aprimorar a pratica metodológica utilizadas nas aulas remotas. Essa pesquisa é de 
cunho qualitativo, onde busca identificar as contribuições dessa ferramenta no ensino de 
Física. Priorizou o uso de atividades e ferramentas do próprio ambiente, onde 
posteriormente, os alunos receberam correspondência individual para comunicar resultados 
obtidos mediante abordagem do conteúdo de acordo como o plano de ensino, descrevendo 
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Anais do 1º Congresso 

 

com profundidade aspectos do conhecimento adquirido mediante o conteúdo exposto na 
sala de aula virtual. Esse trabalho traz os resultados de uma pesquisa, onde foi utilizado, a 
combinação de formulários do google, fórum, lição, questionário, tarefa e etc, que permitiu a 
produção de feedback bastante individualizado e detalhado, todavia, sem exigir gr
esforço manual por parte dos professores. Permitindo ainda, os registros da documentação 
dos avanços dos alunos ao longo do semestre. Conclui 
realizadas, utilizando tais recursos, ainda não temos evidencias de aprendiz
duradoura, visto que, esta pesquisa está em andamento e estamos analisando o 
desenvolvimento dos alunos mediante cada ferramenta proposta, verificando se houve 
aprendizagem em cada momento, assim como suas contribuições para o ensino de Física. 
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º Congresso Nacional online de Estudos Científicos

com profundidade aspectos do conhecimento adquirido mediante o conteúdo exposto na 
virtual. Esse trabalho traz os resultados de uma pesquisa, onde foi utilizado, a 

combinação de formulários do google, fórum, lição, questionário, tarefa e etc, que permitiu a 
produção de feedback bastante individualizado e detalhado, todavia, sem exigir gr
esforço manual por parte dos professores. Permitindo ainda, os registros da documentação 
dos avanços dos alunos ao longo do semestre. Conclui – se que a partir das atividades 
realizadas, utilizando tais recursos, ainda não temos evidencias de aprendiz
duradoura, visto que, esta pesquisa está em andamento e estamos analisando o 
desenvolvimento dos alunos mediante cada ferramenta proposta, verificando se houve 
aprendizagem em cada momento, assim como suas contribuições para o ensino de Física. 

Ensino e aprendizagem; Feedback; Sala de aula virtual.

Nacional online de Estudos Científicos – CONENCI - 2020 

com profundidade aspectos do conhecimento adquirido mediante o conteúdo exposto na 
virtual. Esse trabalho traz os resultados de uma pesquisa, onde foi utilizado, a 

combinação de formulários do google, fórum, lição, questionário, tarefa e etc, que permitiu a 
produção de feedback bastante individualizado e detalhado, todavia, sem exigir grande 
esforço manual por parte dos professores. Permitindo ainda, os registros da documentação 

se que a partir das atividades 
realizadas, utilizando tais recursos, ainda não temos evidencias de aprendizagem 
duradoura, visto que, esta pesquisa está em andamento e estamos analisando o 
desenvolvimento dos alunos mediante cada ferramenta proposta, verificando se houve 
aprendizagem em cada momento, assim como suas contribuições para o ensino de Física.  
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