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Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de atividade didática de caráter investigativo, 

voltada para alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola estadual localizada na 

cidade de Santa Maria – RS. O âmbito do trabalho foi o Subprojeto Física do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), no qual elaboramos, implementamos e avaliamos atividades didáticas de 

caráter investigativo para a disciplina de Física no ensino médio. A atividade é baseada na 

utilização de uma simulação computacional e tem por objetivo trabalhar problemas e 

situações-problema relacionados aos conteúdos de Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e 

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV). Sua estrutura é composta por quatro 

partes. Na parte I, é apresentado para os alunos um vídeo com diversos acidentes entre 

veículos e pedestres (vídeo disponibilizado no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=vumpzJ8rezQ). Nessa parte os alunos são questionados 

sobre as situações assistidas e é proposta uma discussão acerca dos movimentos observados, 

 bem como é respondida a seguinte questão: “Cite possibilidades para que a colisão não 

ocorra em alguma das situações mostradas no vídeo.”. Na parte II, é utilizada a simulação 

computacional denominada “O homem em movimento” (simulação disponibilizada sob o 

link: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/moving-man), com a qual será 

explorado o conteúdo de MRU sob a aba “introdução”. Na parte III, a aba “gráfico” da 

simulação computacional é utilizada  para analisar graficamente o MRU e o MRUV.  Na parte 

IV,  é proposta uma avaliação na qual os alunos respondem a  seguinte questão: “Suponha que 

você está atravessando uma rua estreita e, em sua direção, está vindo um carro. Se a 

velocidade do carro, no momento em que você inicia a travessia, é de 40 km/h, quanto tempo 

você tem para atravessar a rua para que não seja atropelado?”, que contempla os conteúdos 

desenvolvidos no decorrer da atividade didática. Tendo em vista que a referida atividade não 

foi implementada, tem-se a perspectiva de que os alunos iniciem a construção dos conceitos 

físicos envolvidos nos movimentos retilíneos supracitados, a fim de que os alunos possam 

vincular os conceitos físicos com as situações ilustradas no vídeo inicial, desenvolvendo de 

forma satisfatória as atividades propostas.  
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