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1. PRODUTO EDUCACIONAL 

1.1. Introdução do produto educacional 

Com o intuito de tornar as aulas de física mais atraentes e diversificadas, 

para melhorar ainda mais a prática educacional dos professores e o ensino 

aprendizagem dos alunos que fazem parte da educação básica, pensou-se na criação 

de uma metodologia educacional envolvendo grandezas físicas. Com a intenção de 

mostrar a eficácia do desenvolvimento educacional, foram demonstrados dois temas 

distintos, ambos com a mesma finalidade da pratica pedagógica. São duas aulas 

prontas, montadas no PowerPoint, elaboradas para a apresentações de slides em sala 

de aula. O primeiro assunto aplicará o tema “plano inclinado com atrito’’ e no segundo 

será desenvolvido o assunto com o tema “ lançamento obliquo”, além disso, terá a 

apresentação de um vídeo renderizado pelo Blender, mostrando os movimentos de 

blocos com diferenciação do coeficiente de atrito em cada um e para o segundo tema, 

haverá um jogo que, conforme a inclinação angular do canhão, o jogador possa 

acertar o alvo em destaque.  

Durante as aulas será apresentada uma animação visual que foi criada na 

plataforma do Blender e anexada nos Slides. Na ocasião, terá o conteúdo proposto 

passo a passo. O segundo assunto demonstra a aplicação do lançamento obliquo, 

também elaborada no PowerPoint, com a apresentação inicial de um jogo em 3D que 

também foi montado na plataforma Blender. Além disso, cada slide terá situações-

problema resolvidas passo a passo com suas respectivas equações claramente 

demonstradas. Para cada assunto em questão, serão destacadas as grandezas 

físicas apropriadas. Ainda, cada aula a ser aplicada terá como objetivo desenvolver 

as competências e habilidades dos alunos para que possam, em sua vida acadêmica, 

aprender a equacionar os problemas na área das ciências naturais. 

Os materiais que foram elaborados para essas duas aulas (slides, vídeo e 

jogo) estarão disponíveis no Google Drive, nos seguintes endereços eletrônicos: https: 

//drive.google.com/drive/u/0/folders/1HbQ_x_vp_RN-uAERdUPd3DgWxcWRQunx e 

https: //drive.google.com/drive/u/0/folders/1QQ_7jtagwt-TSIQpIlEZoNq_YibqxaGv. 

O produto educacional (PE), foi elaborado para atender aos alunos da 

primeira série do Ensino Médio, adotando abordagem dos conteúdos de cinemática e 

dinâmica, a partir dos assuntos que envolvem grandezas escalares e vetoriais. Diante 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HbQ_x_vp_RN-uAERdUPd3DgWxcWRQunx
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HbQ_x_vp_RN-uAERdUPd3DgWxcWRQunx
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dessas perspectivas, teremos duas aulas com slides, a primeira com assuntos sobre 

o plano inclinado e a segunda sobre lançamento oblíquo. 

  A aplicação do PE, será realizada na EEE Médio Dr. Romildo Veloso e 

Silva, localizada no município de Ourilândia do Norte-Pa, com capacidade para 

aproximadamente 1200 alunos. É uma escola estadual sob administração da 

Secretaria Estadual de Educação do Pará (SEDUC-PA). 

 O PE será desenvolvido pela turma do primeiro ano da tarde (turma 2), 

M1TR02, com 38 alunos matriculados, que se encontra sob responsabilidade do 

professor de Física Luiz Gustavo Fernandes dos Santos. As atividades programadas 

serão realizadas dentro do cronograma estabelecido na tabela 1 e 2 respectivamente. 

1.2. Cronograma 

A Tabela 1 apresenta o cronograma geral das atividades realizadas e a 

quantidades de aulas que serão ministradas. 

TABELA 1- Cronograma geral 

 

ATIVIDADES 

OUTUBRO 

DE (2019) 

NOVEMBRO 

DE (2019) 

Apresentação das atividades a serem 

desenvolvidas na escola 

X  

Aulas experimentais (Plano inclinado, 

lançamento oblíquo   

X  

Culminância das atividades        X 

QUANTIDADE DE AULAS PROPOSTAS 

Plano inclinado  6 aulas 2 aulas 

Lançamento oblíquo  6 aulas 2 aulas 

 

Fonte: autor 

 A tabela 8 apresenta cada semana dos respectivos meses para exposição das 

aulas e a culminância das atividades propostas no projeto. 
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TABELA 2 - Atividades desenvolvidas semanalmente 

 

OUTUBRO (2019) 

1ª 

SEMANA 

(3h/a) 

2ª 

SEMANA 

(3h/a) 

3ª 

SEMANA 

(3h/a) 

4ª 

SEMANA 

(3h/a) 

Aula sobre plano inclinado 

SALA: (M1TR02) 

 

X 

 

X 

  

Aula sobre lançamento 

oblíquo SALA: (M1TR02) 

   

X 

 

X 

Atividades complementares 

com exercícios de fixação 

  

X 

  

X 

 

 

NOVEMBRO (2019) 

1ª 

SEMANA 

(2h/a) 

2ª 

SEMANA 

(2h/a) 

  

Culminância das atividades 

realizadas-plano inclinado 

 

X 

   

Culminância das atividades 

realizadas-lançamento 

obliquo 

       

        X 

  

 

Fonte: autor 
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2. O APLICATIVO BLENDER 

O Blender é um sofisticado programa de multimídia, que permite 

modelagens e animações em 3D, além disso pode criar vídeos digitais, jogos e muito 

mais. É o programa livre e gratuito de modelagem e animação mais popular do 

mercado, funciona com sistemas operacionais Linux, Windows, MacOs, Solares, 

FreeBSD e Irix (TECHTUDO, 2014). 

É um verdadeiro atributo para quem gosta de usar a imaginação e a 

criatividade na hora de montar as animações na forma de vídeo ou de jogos. Uma das 

vantagens do aplicativo é que o usuário pode utilizar a ferramenta “física” para aplicar 

efeitos físicos no seu trabalho quando achar necessário.  

A Figura 1 apresenta a imagem do aplicativo Blender. 

Figura 1 – Imagem da tela inicial do aplicativo Blender. 

 

Fonte: autor 

O aplicativo Blender, poderá ser mais uma ferramenta de apoio pedagógico 

para os professores utilizarem nas aulas de Física, assim, com suas múltiplas funções, 

o professor das ciências naturais pode manipular suas aulas de forma simples e 

prática. Vale ressaltar, ainda, que usando o aplicativo os professores estarão fazendo 

uso da tecnologia dentro do processo educacional. Nesse sentido, foram elaborados 

dois projetos para serem usados como metodologia educacional, tais como uma 
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animação renderizada representando o plano inclinado com atrito e um jogo editado 

representando o lançamento oblíquo. 

2.1. Utilizando o aplicativo Blender nas aulas de dinâmica: plano inclinado 

 2.1.1. Metodologia para aula sobre plano inclinado 

Com o uso de um Datashow foi apresentado aos alunos da primeira série 

do Ensino Médio, uma aula montada através de slides contendo o resumo do assunto 

a ser trabalhado, dentro dessa aula, será apresentado um vídeo de animação com os 

efeitos da física. Haja vista que os slides apresentados terão totais condições para 

que a aula seja diferente daquelas que os alunos estão acostumados no seu dia-a-

dia. 

O diferencial dessa aula é que deverá conter um breve histórico do assunto 

trabalhado, parte conceitual, situações-problema e, além disso, uma animação que foi 

criada pelo aplicativo Blender, mostrando onde e como a física será aplicada. 

No decorrer da apresentação da aula, os alunos observarão, através do 

vídeo, os processos físicos ocorrentes aos deslocamentos dos objetos deslizando na 

plataforma inclinada. Sendo que serão três plataformas em que cada uma delas, e 

haverá um objeto deslizante sob a ação do coeficiente de atrito com valores distintos. 

Nessa ocasião, o aluno perceberá que aumentando o valor do coeficiente de atrito, 

menor será a velocidade adquirida pelo objeto. Também será possível visualizar as 

componentes vetoriais envolvidas no plano inclinado. 

2.1.2. Modelo da aula 1 com os slides e animação (vídeo) - plano inclinado 

As imagens a seguir, configuram o modelo dos slides que servirão de 

suporte para as aulas do plano inclinado, contendo o conteúdo programático em si, 

com definições, conceitos, exemplos e situações-problema. Ainda contarão com as 

imagens de um vídeo em execução e durante o processo de elaboração do mesmo 

no simulador Blender. 

Da figura 2 a 6, são apresentadas as imagens da aula que foi montada no 

PowerPoint com sequência de slides atribuídos a ela. 
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Figura 2 – Imagem do slide da aula 1 (introdução) 

 

Fonte: autor 

Figura 3 – Imagem do slide da aula 1(conceito) 

 

Fonte: autor 
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Figura 4 – Imagem do slide da aula 1 (vídeo do plano inclinado, criado no aplicativo 

Blender) 

 

Fonte: autor 

Figura 5 – Imagem do slide da aula 1 (situação – problema com resolução do 

mesmo) 

 

Fonte: autor 
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Figura 6 – Imagem do slide da aula 1 (continuação da resolução do problema) 

 

Fonte: autor 

As Figuras 7 a 9 apresentam o aplicativo Blender durante o processo de 

criação do vídeo, fazendo a modelagem das figuras e fórmulas e dos efeitos físicos 

que foram aplicados para dar melhor efeito, com certo realismo, na execução do vídeo 

após finalizado.  

Figura 7 – Imagem do plano inclinado finalizado no aplicativo Blender. 

 

Fonte: autor 
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Figura 8 – Imagem do plano inclinado no formato de vídeo 

 

Fonte: autor 

Figura 9 – Imagem do plano inclinado em execução 

 

Fonte: autor 

2.1.3. Analise comentado sobre as aulas do plano inclinado 
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 As aulas sobre o plano inclinado foram aplicadas inicialmente no Datashow, 

com a exposição dos slides contendo uma aula pronta e a exibição de um vídeo 

renderizado anteriormente no aplicativo Blender. O objetivo dessa aula, além de 

ensinar os conceitos, foi também perceber a aplicação da física nesse tipo de 

movimento, através do vídeo, pois é através dele que o aluno deverá perceber 

claramente a importância do atrito em questão.  A Figura 10 apresenta a aula sobre o 

plano inclinado, durante a exposição da mesma em sala de aula para os alunos 

participantes. 

Figura 10 – Apresentação da aula sobre o plano inclinado 

 

Fonte: autor 

 Durante essa aula, ficou evidente que os alunos prestaram mais atenção, 

puderam participar oralmente, dando-lhe suas opiniões sobre os assuntos estudados, 

além disso, demonstraram interesse em aprender como realmente os movimentos 

acontecem na prática.  

 Após a exibição do vídeo, os alunos perceberam a importância do 

coeficiente de atrito e como os atritos contribuem para provocar cada movimento, 

adquirindo-se certa velocidade conforme seu valor correspondente. Após essa 

compreensão, as aplicações das fórmulas foram só mais uma complementação das 

atividades propostas, até porque os alunos já estavam completamente envolvidos no 
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contexto, assim, eles não tiveram dificuldades na hora de resolver as situações-

problema que foram repassadas a eles. 

 Ao termino da aula expositiva, os alunos foram submetidos à resolução de 

uma atividade complementar com problemas voltados para o seu cotidiano, com o 

acompanhamento do professor titular e também do professor aplicador.  

2.2. Utilizando o aplicativo Blender nas aulas de cinemática: lançamento oblíquo 

2.2.1. Metodologia para aula 2 sobre lançamento oblíquo 

Com o uso de um Datashow, o professor irá apresentar aos seus alunos 

um jogo que tem como finalidade mostrar a trajetória da bola de um canhão, que 

através do ângulo de inclinação deverá acertar o alvo estipulado pelo jogo. Depois 

dessa parte lúdica, o professor deve aplicar uma aula expositiva, apresentando slides 

montados com assuntos dentro do tema “lançamento obliquo”. 

Após a explanação sobre essa aula, os alunos irão para a sala de 

informática na própria escola, onde já estão instalados o jogo nos computadores 

disponíveis. Lá o professor deverá formar grupos de alunos que contemplam todos 

eles na realização do jogo. Cada aluno terá uma tentativa para jogar, passando a vez 

para o próximo até que todos possam ter jogado. Assim, farão um formato de rodízio 

até encerrar o tempo estabelecido para essa atividade.  

Ao retornarem à sala de aula, cada aluno participante resolverá uma lista 

de exercícios sobre o assunto estudado. Ainda, no final de todas as atividades 

propostas no projeto, os alunos responderão um questionário visando a metodologia 

adotada pelo professor em sala de aula e o ensino da física na educação básica. Esse 

questionário terá como objetivo observar o ensino, na perspectiva dos alunos 

entrevistados.  

Após concretizar cada atividade do projeto, cabe ao professor avaliar a 

participação dos alunos por meio de exercícios de aprendizagem, no interesse dos 

alunos, nos exercícios, no entusiasmo, na participação, na assiduidade e naquilo que 

o professor jugar necessário.     

2.2.2. Modelo da aula com os slides e simulador (jogo) – lançamento oblíquo 
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As imagens a seguir configuram o modelo dos slides que servirão de 

suporte para as aulas de cinemática vetorial, contendo o conteúdo programático em 

si, com definições, conceitos, exemplos e situações-problema. Ainda contarão com as 

imagens do jogo em exposição, execução e também durante o processo de 

elaboração no simulador Blender.  

As Figuras 11 a 16, apresentam a aula montada no PowerPoint, com 

sequência de slides relacionados a essa aula.  

Figura 11 – apresentação inicial do slide da aula 2 

 

Fonte: autor 
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Figura 12 – Imagem do slide da aula 2 (conceitos exemplificados) 

 

 

Fonte: autor 

Figura 13 – Imagem do slide da aula 2 (conceitos exemplificados continuação da figura 

12) 

 

Fonte: autor 
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Figura 14 – Apresentação das fórmulas para o lançamento obliquo. (Slide aula 2) 

 

Fonte: autor 

Figura 15 – Imagem do slide da aula 2 (Situação-problema 1). 

 

Fonte: autor 
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Figura 16 –  Imagem do slide da aula 2. (Situação-problema 2) 

 

Fonte: autor 

As figuras 17 a 21 apresentam a montagem do jogo no aplicativo Blender, 

em algumas etapas na elaboração do mesmo e na figura 22, com o jogo sendo 

executado em sua fase final.  

Figura 17 – tela inicial do jogo (lançamento obliquo) finalizada no aplicativo Blender 

 

Fonte: autor 



21 
 

Figura 18 – Fórmulas do jogo (lançamento oblíquo) finalizado no aplicativo Blender 

 

Fonte: autor 

Figura 19 – Cena 1 do jogo (lançamento obliquo) finalizada no aplicativo Blender

 

Fonte: autor 
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Figura 20 – Cena 2 do jogo (lançamento obliquo) finalizada no aplicativo Blender 

 

 

Fonte: autor 

Figura 21 – Cena 3 do jogo (lançamento obliquo) finalizada no aplicativo Blender 

 

 

Fonte: autor 
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Figura 22 – Imagem do jogo sendo executado na fase 1 

 

 

Fonte: autor 

 

2.2.3. Análise comentada sobre as aulas do lançamento oblíquo 

 As aulas sobre o lançamento oblíquo foram aplicadas inicialmente com a 

exposição do jogo “lançamento oblíquo” e com a divulgação oral pelo professor sobre 

a importância da aula que seria administrada durante o projeto. Nesse primeiro 

momento, foram selecionados alguns alunos para manusear o computador e fazer uso 

do jogo. Ao mesmo tempo, as imagens do jogo estavam sendo projetadas pelo 

Datashow. Assim, os demais alunos puderam acompanhar o passo a passo de cada 

fase do jogo. Como está apresentado na figura 23 a 25. 
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Figura 23 – Apresentação da aula sobre o lançamento oblíquo  

 

Fonte: autor 

Figura 24 – Alunos da turma M1TR02 executando o jogo  

 

Fonte: autor 
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Figura 25 – Alunos da turma M1TR02 ao finalizarem o jogo  

 

Fonte: autor 

 Após finalizar essa etapa, o professor deu continuidade ao projeto, expondo 

os slides que contém o conteúdo, com suas definições, conceitos e situações-

problema, mais algumas atividades complementares do livro didático do próprio aluno. 

Assim, dando sequência no cronograma, continuou-se com as atividades do projeto 

na semana seguinte. 

                 Antes de finalizar o projeto, na última fase, foram reservadas duas aulas de 

45min cada para que todos os alunos, da turma participante, pudessem praticar o jogo 

na sala de informática. Para dar condições de uso do laboratório de informática, foi 

necessário fazer com antecedência uma inspeção nos equipamentos e a instalação 

das atividades do projeto pelo professor aplicador. 

 Assim, nesse momento lúdico, cada aluno participou das atividades na sala 

de informática. Notou-se a satisfação de cada aluno, não só pelo fato de estarem 

estudando em um local diferente, mas também pelo fato de utilizarem equipamentos 

que na maioria das vezes não estão disponíveis para eles. Segundo a direção da 

escola esse espaço fica inoperante durante boa parte do ano letivo, em razão da falta 

de profissional específico para cuidar dos equipamentos e do espaço. 
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   Apesar de os alunos fazerem uso de vários joguinhos baixados no celular, 

para eles, essa atividade no geral foi muito boa (relatos dos próprios alunos). Já na 

figura 26 apresenta os alunos manuseando os computadores da escola no momento 

da execução do jogo sobre o lançamento oblíquo. 

Figura 26 – Alunos da turma M1TR02 usando o laboratório de informática durante a 

execução do jogo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: autor 

 Durante a execução do Produto Educacional, ficou evidente que os alunos 

prestaram mais atenção, havendo, assim, um aumento significativo em sua 

participação. Houve também mais questionamentos sobre o assunto estudado 

durante a explanação dos conteúdos. Demonstraram, ainda, mais facilidade ao 

resolver os exercícios propostos pelo professor titular de física.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os objetivos deste trabalho foram atingidos com bastante êxito e os 

resultados foram satisfatórios, contemplando as perspectivas de execução deste 

projeto, pois além do entusiasmo de cada aluno participante, a interação e o 

comprometimento foram o ponto chave para o desenvolvimento de cada etapa da 

aplicação do produto educacional (PE). Vale ressaltar, ainda, que os alunos pediram 

para que as aulas tivessem mais recursos tecnológicos, de tal maneira, que possa 

contemplar seguindo o modelo de aulas que foram apresentados a eles através deste 

projeto.  

Os avanços tecnológicos de cada dia transformam o nosso jeito de viver, 

e, sendo assim, o processo educacional deve acompanhar essas mudanças, porém, 

faz-se necessário que o ensino formal possa adequar seus currículos no sentido de 

acompanhar cada evolução ocorrida tempo a tempo. De forma contraditória, 

observando a realidade do ensino atual, a BNCC (2017), afirma que: 

[...], poucas pessoas aplicam os conhecimentos e procedimentos científicos 

na resolução de seus problemas cotidianos (como estimar o consumo de 

energia de aparelhos elétricos a partir de suas especificações técnicas, ler e 

interpretar rótulos de alimentos etc.). Tal constatação corrobora a 

necessidade de a Educação Básica – em especial, a área de Ciências da 

Natureza – comprometer-se com o letramento científico da população 

(BRASIL, 2017, p. 547). 

 

Assim, as Ciências da natureza e suas tecnologias nos proporcionam uma 

visão de caráter científico e humano. Deve-se levar em conta os fatores externos, tais 

como: Cultural, social, econômico, político, e ainda considerar os aspectos do 

cotidiano do educando com as atividades expostas em sala de aula. Cabe aos 

profissionais da educação, principalmente aos que desempenham seu papel na área 

das ciências naturais, buscarem novas técnicas de ensino e, assim, contribuir 

significativamente para a formação intelectual dos alunos.  

Porém, em pleno século XXI, o que deve estar em foco é inserir cada vez 

mais a aplicação dos recursos tecnológicos em sala de aula, de modo a servirem como 

instrumentos educacionais para o ensino-aprendizagem, com objetividade.  É a partir 
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de ações inovadoras que o ensino pode praticar, de fato, uma aprendizagem 

significativa. 

Para Moreira (2011), “a aprendizagem significativa e crítica, permitirá ao 

aprendiz lidar não só com a quantidade e com a incerteza do conhecimento, mas 

também com as incertezas e mudanças da vida contemporânea”.  Isso serve também 

não só para quem aprende, mas também para os que ensinam. Os professores, no 

geral, devem se preparar constantemente para novos desafios, pois o ensino está 

evoluindo gradativamente e essas mudanças servem para melhorar cada vez mais a 

educação do nosso país. Somente com muita dedicação e perseverança podemos ter 

uma educação plena, de qualidade, almejadas por todos aqueles que lutam 

incansavelmente para que haja um avanço significativo no ensino.   

Por mais que seja difícil quebrar o paradigma educacional, quando se 

aplica uma metodologia inovadora, os resultados são surpreendentes e na maioria 

das vezes o ganho real é notório. Portanto, a aplicação do produto educacional, que 

foi desenvolvido pelo professor aplicador com auxílio do professor titular da turma, 

analisando-se em um aspecto geral, obteve resultados surpreendentes, começando 

pela participação ativa dos alunos e pela pré-disposição dos mesmos em contribuir 

para que fosse desenvolvida cada atividade proposta.  

Podemos destacar, ainda, que a troca de experiência se fez presente 

durante a execução do projeto, que as aulas elaboradas nos slides e projetada pelo 

Datashow, tiveram um ganho real no tempo para exposição, sendo assim, foi possível 

concluir o cronograma do projeto dentro do previsto, sem atropelar o planejamento 

bimestral do professor titular. Também foi possível realizar as atividades e os 

exercícios do livro didático.  Além disso, foram utilizados alguns recursos tecnológicos 

para facilitar ainda mais o desenvolvimento desse trabalho, tais como: Datashow, 

notebook, computadores, aplicativo Blender, dentre outros.  

Cabe salientar que o que mais preocupa os profissionais de educação 

atualmente, principalmente nas escolas públicas do país, são as péssimas condições 

de trabalho, começando pela parte estrutural das escolas, na demora para reformular 

e aplicar o novo currículo (BNCC). Destaca-se ainda os seguintes fatores: faltam 

materiais didáticos, faltam professores das áreas afins, faltam laboratórios 

multidisciplinares, os espaços físicos são inadequados, os educandos muitas vezes 
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não cumprem as jornadas de trabalho. Tudo isso, dentre outras questões 

educacionais, de alguma forma, acaba interferindo negativamente no processo 

Educacional.  

Ainda podemos esclarecer que a realidade do ensino da Física proposto 

nas escolas públicas do Brasil está ultrapassada. Diante desse quadro, são vários os 

agravantes que vem contribuindo para o retrocesso do ensino das ciências naturais. 

Para que as necessidades básicas de ensino sejam contempladas de forma eficaz, é 

preciso que ocorram mudanças fundamentais. As dificuldades que nossos alunos 

vivenciam em suas vidas educacionais nem sempre são vistas pelos os professores, 

que na maioria das vezes estão preocupados somente em cumprirem as metas pré-

estabelecidas na grade curricular.  

Enfim, com a produção e a aplicação deste Produto Educacional (PE), visa-

se melhorar ainda mais o ensino da física na educação básica, gradativamente, com 

mais dinamismo e aplicabilidade, principalmente nas escolas públicas do país. 

Viabiliza também melhor uma compreensão das atividades desenvolvidas em sala de 

aula, especialmente no Ensino das Ciências da Natureza e Suas Tecnologias.  

As aulas que forem administrados após a execução do PE poderão ser 

administradas tanto em grupo como individual, possibilitando ao educando ter acesso 

ao conhecimento científico diversificado. Sendo que, no trabalho em grupo, os alunos 

interagem entre si, havendo trocas das experiências vivenciadas por cada um. Os 

assuntos que podem serem trabalhados nessas aulas, deverão ter como objetivo não 

só o cumprimento de conteúdos pré-estabelecidos, mas também transpor as paredes 

da sala de aula, a fim de facilitar a tomada de decisões nas diferentes situações do 

cotidiano. Vale ressaltar, ainda, com base neste PE, que os professores ou pessoas 

interessadas em inovação, podem criar novas atividades no aplicativo Blender, com 

aplicação no ensino da física. Além disso, o PE desenvolvido para este trabalho, 

estará disponível para que outros professores de física o utilizem em suas aulas, 

dentro das temáticas expostas aqui.  

 

.   
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